
”Hästtandläkare” 
– ett veterinärt ansvar?

ET FINNS ETT STORT djurintresse bland allmänheten och allt fler vill
arbeta med djur på olika sätt. Det dyker ständigt upp nya märkliga
yrkestitlar. Sedan många år finns ett stort utbud av tjänster inom

djurtandvård utförda av personer utan veterinärutbildning. Det skapar pro-
blem på flera olika sätt, från djurskydd till ansvarsfrågor. Främst gäller det
”tandläkare” för häst därför att de ofta arbetar på egen hand. Veterinärer
med specialutbildning i tandvård som finns numera kommer förhopp-
ningsvis att minska de här problemen på sikt.

”Hästtandläkare” kan ha mycket olika kompetens. En del är human-
tandläkare medan andra bara har en kortare utbildning av varierande slag
eller ingen utbildning alls. De senare utgör det stora problemet för de har
varken ordentlig kunskap om tandvård eller veterinärmedicinsk kunskap
om djuret. Humantandläkarnas gedigna kompetens inom tandvård förtjä-
nar den största respekt. Men inte ens den som är utomordentligt kompetent
inom humantandvård kan arbeta med djurtandvård på egen hand.
Munhålan och tänderna hos olika djurslag, varav människan är ett, skiljer
sig åt på väsentliga punkter. Dessutom kan inte munhålan frikopplas från
den kropp den tillhör. Exempelvis krävs ibland lugnande medel även vid
enklare ingrepp eftersom djuren inte med självdisciplin ”gapar duktigt” på
uppmaning. För sådan behandling krävs veterinärkompetens. 

Det har ibland ifrågasatts varför veterinärerna ska ha synpunkter på ”häst-
tandläkarnas” verksamhet. Men som många har förutsett hamnar frågan på
veterinärernas bord eftersom ”hästtandläkarna” delvis är beroende av veteri-
när medverkan, och då blir ansvarsfrågan oklar. Att en veterinär knyter en
humantandläkare som konsult till sin verksamhet innebär oftast inga pro-
blem. Problemen uppstår främst när veterinär anlitas ”ad hoc” för t ex sede -
ring, ofta på beställning av djurägaren när ”hästtandläkaren” ska komma.
Veterinären kan därmed bli ansvarig för "hästtandläkarens" ingrepp. Ett
exempel: För operativa ingrepp ska enligt lag veterinär anlitas. En ”häst-
tandläkare” som på egen hand gör sådana ingrepp bryter mot lagen. Men
om en veterinär närvarar för att ge och övervaka sedering/bedövning kan
det hävdas att ingreppet görs under veterinärt överinseende. Vips har vete-
rinären blivit ansvarig för ingreppet som ”hästtandläkaren” gör och kan
möjligen även anklagas för att ha åsidosatt djurskyddslagens krav genom att
inte utföra det själv – medan ”hästtandläkaren” går fri.

Veterinärförbundet kommer att gå vidare med den här frågan och ser
helst att lagtexten blir tydligare. Under tiden vill vi göra veteri-
närkåren uppmärksam på ansvarsfrågan och varna för att 
ge ”sederings- och bedövningsservice” i ”hästtandläkarnas”
verksamhet såvida man inte också är beredd att ta ansvar för
det de gör. 

I denna årets sista ledare vill jag slutligen önska Er alla 
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

KARIN ÖSTENSSON

förbundsordförande

❘ ❙❚ ledare
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Distriktsveterinärernas 
arbetstider ska granskas

SVF tar hjälp av 
Arbetsmiljöverket
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❘ ❙❚ reportage

Förtroendearbetstid är en otidsenlig
konstruktion som ska bort ur distrikts-
veterinärernas kollektivavtal och bör
ersättas med flextid och normalt
strukturerad arbetstid. 

Rätten till vila ska inte gå att för-
handla bort och arbetstidslagen måste
gälla även för distriktsveterinärer.

DESSA ÅSIKTER har under flera år framförts av
SVF, distriktsveterinärernas huvudskyddsombud
och företrädare för SACO-S. Men, hur kom-
mer det sig att man överhuvudtaget kan ha
olika uppfattning om en lag? Det finns många
orsaker; tolkning av gällande avtal, tidigare dis-
pensmöjlighet från arbetstidslagen och Sveriges
inträde i EU bland annat. 

När gällande kollektivavtal ingicks arbetade
distriktsveterinärer oftast med hemmet som
utgångspunkt och hade således förtroendet att
själva disponera sin arbetstid. Men så är det
inte längre. De flesta utgår från en station och
många besök förbokas. Någon regelrätt för  -
troendearbetstid är det alltså inte fråga om. Det
undantag från lagen som gjordes redan 1982
gällande rätten till vila för distriktsveterinärer
borde ha upphört att gälla 2005. Då ändrades
nämligen arbetstidslagen så att undantag om
bland annat rätt till veckovila bara fick göras
under förutsättning att det inte innebär mindre
förmånliga villkor än de som följer ett EG-
direktiv från 2003. 

– Mot bakgrund av detta anser vi att para-
graf 14 i arbetstidslagen (regeln om veckovila)
inte är bortförhandlad utan att EG-direktivet
gäller, säger Hans Boström, ordförande i
Anställda Veterinärers Förening. 

– Inställningen till distriktsveterinärernas
arbetstidskonstruktion är väldigt olika. Många
tycker att det är bra att man får jobba precis
hur mycket som helst. Men faktum är att dessa
ambitiösa veterinärer, ofta unga vikarier, måste
skyddas mot sig själva genom en reglerad
arbetstid. Det finns skräckexempel där som-
marvikarier haft beredskap i stort sett konstant.
Dels har de väldigt svårt att säga nej, till både
stationschef och djurägare, dels lönar det sig att

jobba mycket eftersom lönen till viss del är
provisionsbaserad, säger Hans.

Han har själv arbetat som distriktsveterinär i
över 30 år och sett hur saker och ting föränd-
rats.

– Förr fungerade förtroendearbetstiden bättre,
det jämnade ut sig.  Men så är det inte längre
då bemanningen på många ställen är dålig.
Självklart skiljer det sig väldigt mycket mellan
olika stationer runt om i landet, säger Hans. 

Som kuriosa kan nämnas att hans eget
”rekord” under en dag är 23 sjukresor. Då kan
man nog behöva vila en stund efteråt. 

REDAN FÖR ÅTTA ÅR SEDAN togs ett fullmäk-
tigebeslut att SVF skulle arbeta för att få bort
förtroendearbetstiden. Men det verkar vara en
hård nöt att knäcka och det finns ingen själv -
klar väg att gå. 

– Vi anser att Jordbruksverket bryter mot
gällande lag och vill därför ha frågan prövad.

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

Hans Boström, ordförande 
i Anställda Veterinärers 
Förening, anser att även
distriktsveterinärer har 
laglig rätt till veckovila.
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Nuvarande skrivning i kollektivavtalet är ogil-
tig på den här punkten eftersom det finns ett
EG-direktiv som vi är bundna att följa, säger
veterinärförbundets förhandlingschef Anders
Lefrell.

I MITTEN AV OKTOBER besökte Anders till-
sam mans med distriktsveterinärernas huvud -
skydds ombud, Magnus Algotsson, företrädare
för SACO för att diskutera hur man ska gå
tillväga för att inom rimlig tid lösa arbets-
tidsfrågan. 

– Att gå till Arbetsdomstolen kommer med
all sannolikhet att innebära att frågan går vidare
till EG-domstolen. Då kommer det att ta en
evinnerlig tid innan vi ser något resultat. Vi har
istället valt att stödja oss på arbetsmiljölagen
och låta Arbetsmiljöverket inspektera distrikts-

veterinärernas arbetstider. Sannolikheten att
nuvarande situation kommer att godkännas är
mycket liten, säger Anders. 

Syftet med att gå till Arbetsmiljöverket är att
få stöd för att förtroendearbetstiden ska bort
och att även distriktsveterinärer ska har laglig
rätt till 36 timmars sammanhängande veckovila.

– Anser man på Arbetsmiljöverket att det
finns skäl att ingripa så blir det antagligen en
snabbare förändring än det första alternativet.
Händer det ingenting arbetsmiljövägen får vi
ta till lokala förhandlingar 2009. Den sista sep-
tember 2010 löper det centrala avtalet ut. 

Det mest dramatiska som kan göras för att få
till en förändring är ett skyddsombudsstopp.
Men det är enligt Anders Lefrell en lite väl
”LO-mässig” åtgärd och inte aktuell för dagen. 

Fortsättning följer.  ■

Förtroendearbetstid – arbetstid som arbets -
tagaren med hänsyn till sina arbets  uppgifter
själv disponerar. En enklare och mer rättvis 
benämning i dagsläget torde vara oreglerad 
arbetstid. 

Det är få yrkesgrupper som har ”äkta” för-
troendearbetstid. Inom domstolsväsendet är 
det vanligt, åklagare har det till exempel. För-
troendearbetstid inom veterinärväsendet är en
kvarleva från den tid då merparten av fältverk-
samheten utgick från hemmet och som det står
i Arbetsgivarverkets förklaring till innebörden
”…under sådana förhållanden att det inte kan
anses vara arbetsgivarens uppgift att vaka över
hur arbetet är ordnat”.

Jourtid – arbetstagaren befinner sig på arbets -
platsen för att börja arbeta om så behövs och
har betalt under tiden. Enligt arbetstidslagen
får jourtid uppgå till högst 50 timmar under en
kalendermånad eller 48 timmar under en fyra-
veckorsperiod. Det finns ingen begränsning per
kalenderår för jourtid. Distriktsveterinärer har
aldrig jour enligt definition, enbart beredskap,
även om benämningen ”jour” används i dag-
ligt tal. 

Beredskapstid – Med beredskapstid avses den
tid då arbetstagaren står till arbetsgivarens för-
fogande utanför arbetsplatsen för att vid behov
rycka in och arbeta. Regler för beredskapstid
finns enbart i kollektivavtal, inte i arbetstidsla-
gen. Det finns därför ingen begränsningsregel
om hur mycket beredskapstid en arbetstagare
får ha. Distriktsveterinärer får betalt för den tid
de utför arbete. Beredskapstiden är förlagd
mellan 17.00 och 08.00 på vardagar och från
17.00 fredag till 08.00 måndag.

Magnus Algotsson, distrikts-
 veterinärernas huvudskydds -
ombud, och Anders Lefrell,
veterinärförbundets för-
handlingschef, träffade i
höstas företrädare för SACO
för att diskutera arbetstids -
frågan.
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❘ ❙❚ reportage

Veterinärtidningen besökte inför en
långhelg en slumpvis utvald distrikts-
veterinärstation inom rimligt avstånd
från redaktionen. Det blev Eskilstuna
och syftet var att få en bild av hur man
där löst schemaläggning och vilka syn-
punkter som finns på arbetstiderna.
Sara Lindgren är en av fem veterinärer
på stationen, för närvarande har man
kvar en tidigare vikarie som ”extra
resurs” under blåtungevaccineringen.
Det normala är annars fyra. Samtliga
arbetar 80 procent.

SARA ÄR GANSKA FÄRSK i yrket. Hon tog exa-
men i januari 2007. Innan hon sökte veterinär-
programmet var hon biomedicinsk analytiker
på ett läkemedelsföretag i fem år. Hon har allt-
så en del tidigare erfarenheter från yrkeslivet.
Under det sista studieåret var hon gravid, slu-
tade skolan i januari och födde barn i mars och
började arbeta som fast anställd när dottern var
sex månader. Innan dess hade hon hoppat in
som extra under graviditeten och lediga perio-
der i skolan.

Hon kastade sig alltså på direkten in i veteri-
näryrket som nybliven småbarnsförälder, vilket
är en av anledningarna till att hon trivs med
jobbet som distriktsveterinär.

– Ja, för mig personligen passar den här lös-
ningen ganska bra. Beredskapen på helgerna
gör att jag och min sambo kan pussla ihop våra
tider så att vårt barn bara behöver vara på dagis
tre dagar i veckan. Han har mer regelbundna

tider än jag och mitt jobb kräver självklart väl-
digt stor tolerans från hans sida när det kör
ihop sig. Jag skulle aldrig klara det här som
ensamstående mor, säger Sara.

Den dag som veterinärtidningen besöker
stationen har Sara utetjänst. Det är ganska
lugnt, den mest hektiska perioden i lantbruket
med kalvningar och annat är över nu. Hon pas-
sar på att ta in en del smådjurspatienter under
tiden hon väntar på någon sjukresa. Det är
patienter som inte får en bokad tid, utan som
kommer på vinst och förlust och är beredda på
att få åka hem igen om Sara måste ge sig iväg. 

”OK med förtroendearbetstid
om den utnyttjas rätt”

Sara Lindgren tycker att
förtroendearbetstiden är 
OK om den hanteras rätt. 
På bilden med trognaste 
arbetskamraten Sebb.
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– Det handlar mest om återbesök och enklare
saker. Jag har ingen assistent när jag gör så här,
utan får sköta allt själv då. 

Något som Sara inte har något emot. Att ta
blodprov och styra och ställa i labbet tycker hon
som före detta biomedicinsk analytiker är kul.

– Ja, jag är lite av självutnämnd ”labbnörd ”
här och styr och ställer med kollegerna när det
gäller kvalitetssäkring och liknande…

ATT HA MÖJLIGHETEN att ta in smådjur och
tjäna pengar när det inte dyker upp någon sjuk-

resa är naturligtvis något som motiverar till flit. 
– Motivationen skulle inte vara lika stark

med ”bara” högre grundlön, menar Sara som
också ser en viss fara i systemet med oreglerad
arbetstid och provisionsbaserad lön. Det är lätt
att jobba ihjäl sig om man är ung och över -
ambitiös. 

När det gäller den omdebatterade förtroende-
arbetstiden är det nog så enligt Sara, att om
den fungerade som det är tänkt, att ge och ta,
skulle det vara OK. Men för de flesta distrikts-
veterinärer gynnar förtroendearbetstiden arbets-
givaren i högre utsträckning än arbetstagarna.   

– När det gäller bemanning och schema-
läggning finns det en viktig faktor som under-
lättar för oss här, vi har olika fritidsintressen,
två stycken jagar mycket och vill ha ledigt på
hösten. Det är bra för oss andra sommartid. 

– Vi är väl bemannade och har inte så långa
resor vilket också underlättar. När alla är i
tjänst har vi en veterinär inne och en ute. Jag
bor i distriktet, i Strängnäs, och kan ta med
bilen hem när jag har beredskap. Jag har lärt
mig att hantera beredskapen bättre med tiden.
I början nästan slängde jag ifrån mig barn och
allt jag hade för händer när det ringde på tele-
fonen. Nu har jag lärt mig att inte stressa upp
mig så fort plikten kallar, utan lyssna av med-
delandena och ringa upp djurägarna när jag är
koncentrerad och kan lyssna.

Totalt sett verkar du rätt nöjd med arbets -
tiderna?

– Om förtroendearbetstiden hanteras rätt
tycker jag att det är ett bra system. Just här på
vår station har vi också turen att ha en samar-
betsvillig privatpraktiker i området. Det under-
lättar också mycket. Själva lönekonstruktionen
uppmanar till mycket arbete och kräver att
man lär sig att säga nej för att inte jobba för
mycket, säger Sara. 

På hemvägen från Eskilstuna piper repor-
terns telefon. Sara meddelar via SMS att en
timme före arbetspassets slut får hon åka till en
kolikhäst. Eftersom samtalet kom en timme
före arbetstidens slut, vid 16.00, och den sam -
arbetande privatpraktikern skulle gå på klockan
17.00, var naturligtvis Sara tvungen att åka ut
och ta hand om hästen. 

Ett bra exempel på att förtroendearbetstid
för det mesta bara är ett annat ord för obetald
övertid.  ■

Sara utnyttjar gärna väntan på sjukresor till att ta hand om ”stammisar” på åter -
besök och liknande.
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Demodikos är en relativt vanlig
hudsjukdom hos hund. Dess gene-
rella form kräver som regel behand-
ling med antiparasitära preparat
och ofta även antibiotikabehand-
ling mot sekundära pyodermier.
Författaren beskriver etiologi, sym-
tom, diagnos och de olika behand-
lingsalternativ som finns tillgängliga
idag. Artikeln utgör författarens
examensarbete för specialisering 
i hundens och kattens sjukdomar.

INLEDNING
Demodex canis är ett kvalster som kan ge
upphov till den parasitära hudsjukdo-
men demodikos. Demodikos har länge
betraktats som besvärlig att behandla
framgångsrikt då patogenesen inte är
helt klar. Sjukdomen karakteriseras av
förändringar i huden till följd av ett
onormalt stort antal demodexkvalster i
hårsäckar och talgkörtelgångar (24, 28).
Sjukdomen delas upp i juvenil respek -
tive adult form, beroende på vid vilken
ålder den debuterar. Graden av utbred-
ning av demodexkvalstren föranleder en
ytterligare uppdelning i lokal respektive
generell demodikos (28).

Proliferation av kvalster kan bero på
genetisk disposition eller på immunsup-
pression. I dagsläget känner man inte till
fullo patogenesen. Defekter i T-lymfo-
cyternas funktion har beskrivits hos
hundar med demodikos (4, 20).

Lokal demodikos (Figur 1) kan läka
av spontant medan generell demodikos

som regel kräver behandling med anti-
parasitära preparat. Sekundära pyoder-
mier är vanliga och behöver i förekom-
mande fall behandlas med antibiotika
(11). Prognosen för patienter med gene-
rell demodikos har med utvecklingen av
nya antiparasitära medel förbättrats det
senaste årtiondet (11). I Sverige har vi
sedan 2005 tillgång till ett för hund
registrerat läkemedel, innehållande imi-
da kloprid 10 procent och moxidektin
2,5 procent (Advocate® vet, Bayer AB,
Göteborg, Sverige) med indikationen
demodikos. 

Syftet med detta arbete är att beskriva
demodikos hos hund, kliniska symtom,
diagnos och behandling.

ETIOLOGI
Demodex canis hos hund beskrevs första
gången av Leydig 1859 (9). D canis före-
kommer endast i sparsamt antal i huden
hos friska hundar (18). Kvalstren före-
kommer i första hand i hårfolliklar men
kan också påträffas i talgkörtelgångar. 
D canis har även kunnat påvisas i mjälte,
lever, njure, urinblåsa, lunga, sköldkör-
tel, blod, urin och i feces. Dessa är då
oftast döda och har dränerats dit hema-
togent eller via lymfan (27).

D canis-kvalstrets utveckling sker från
spindelformade ägg (ca 82x27 µm) till
larver (ca 91x27 µm) och därefter till
protonymfer. Dessa stadier har tre korta
benpar. Protonymferna ömsar kutikula

FIGUR 1. Demodikosförändring i huden hos en hund. Lokal demodikos kan läka av spon-
tant medan generell demodikos som regel kräver behandling med antiparasitära preparat.
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och utvecklas till nymfer med fyra ben-
par (ca 200x30 µm). Den senare formen
övergår till adult och utvecklas till fyra
par ben och en lång buk som är strierad
på tvären på den dorsala och ventrala
ytan (Figur 2). Kroppens längd är ca
168 µm för hanar och ca 225 µm för
honor (9). Kvalstrens livscykel är mellan
18 till 35 dagar och de livnär sig på cel-
ler, talg och epidermalt debris i huden
(18). 

Två andra typer av demodexkvalster,
en kortsvansad och en långsvansad har
påvisats hos hundar med generell demo-
dikos, enskilt eller tillsammans med D
canis (7). D cornei är kortsvansad (hälf-
ten så stor som D canis ) och lever i stra-
tum corneum i stället för i hårfolliklar
(11, 30). D injai är långsvansad och lever
liksom den vanligare förekommande 
D canis i hårfolliklar och i talgkörtlar. 
D injais honor är ca 50 procent större än
D canis honor (11, 13). 

Överföringen av kvalster sker genom
direktkontakt från tik till valp under de
första två till tre dagarna (23, 27).
Redan efter 16 timmar kan man påvisa
kvalster i hårsäckar hos valpar. De på -
visas oftast runt nosen vilket indikerar
närkontakt vid digivning. Valpar efter
tikar som förlösts med kejsarsnitt och
inte lagts till tiken förrän efter tre dygn
har inte demodexkvalster och inte heller
har de kunnat påvisas hos dödfödda val-
par (26, 27).

PATOGENES
Demodex smittar inte mellan friska
vuxna individer. Inte heller har det rap-
porterats någon överföring till människa
(18). Studier av demodikos hos hund
har inte kunnat påvisa defekter i det icke
specifika immunsystemet (ingen kom-
plementbrist eller abnormalitet i neutro-
filerna). Det humorala immunsystemet
verkar opåverkat och hyperreaktiv B-cells -
respons har kunnat påvisas (27, 29). 

Det har spekulerats i att pyodermi
skulle vara en bidragande orsak till
minskad T-cellsfunktion (18). Under -
sök ningar av cellulär immunitet har
visat att hundar med generell demo -
dikos har minskad T-cellsfunktion men
inte minskat antal T-celler (6). I en studie
använde man sig av IVLB-test (in vitro
lymphocyte blastogenes). Resul tatet

visade att hundar med demodikos utan
pyodermi hade normala IVLB-resultat,
medan hundar med demodex och pyo-
dermi eller hundar med enbart pyodermi
hade IVLB-suppression. Graden av sup-
pression korrelerade med svårighets -
graden av pyodermi. Slutsatsen var att
immun suppressionen var en konsekvens
av den bakteriella pyodermin och inte
av kvalstren i sig själva. Den immunolo-
giska abnormaliteten fanns dock kvar
efter att pyodermin och demodikosen
hade läkt av (1). 

Även om det förefaller som om
immunsystemet och då framför allt T-
cellerna är avgörande för att kontrollera
kvalsterantalet vet man ännu inte orsa-
ken. En kvalsterspecifik immuninkom-
petens av varierande svårighetsgrad tros
ligga bakom. En minskad interleukin-
2-respons hos hundar med juvenil gene-
rell demodikos indikerar att det onor-
mala immunsvaret hos dessa patienter
beror på en defekt i T-hjälparcellens
funktion. Hundar med kronisk generell
demodikos kan ha en kvalsterspecifik
brist i T-cellernas funktion. Bristen i 
T-cellerna kan förstärkas av humorala
faktorer associerade med pyodermi och
ett ökat antal kvalster (11, 19).

Ärftlighet
En recessiv autosomal nedärvning har
observerats i vissa kennlar med generell

demodikos. Hundraser som enligt litte-
raturen ofta drabbas av demodikos är
shar pei, west highland white terrier,
skotsk terrier, engelsk bulldog, boston-
terrier, grand danois, weimaraner, aire-
dale terrier, alaskan malamute och
afghanhund (18). West highland white
terrier är överrepresenterad också vid
infektion med D injai (25). En svensk
undersökning visade att vizla, stafford-
shire bullterrier, skotsk terrier och west
highland white terrier var de raser i
Sverige som löpte störst risk att utveckla
generell demodikos (16). I flera rappor-
ter betonas att hundar med generell
demodikos eller hundar som fått valpar
med generell demodikos inte ska använ-
das i avel och därför bör kastreras. Detta
på grund av den starka misstanken att
genetiska faktorer spelar en stor roll i
utvecklingen av generell demodikos (11,
31). 

Övriga predisponerande faktorer an ges
vara ålder, korthårighet, dålig närings -
tillförsel, östrus, stress, endoparasiter,
kirurgiska ingrepp och andra immun-
supprimerande omständigheter (27).

Immunsuppression
Hundar med adult demodikos kan ha
sjukdomar som ger immunsuppression
eller andra tillstånd som sänker hundar-
nas kapacitet att kontrollera kvalster -
antalet. Predisponerande sjukdomar för
att utveckla adult demodikos kan t ex vara
hypotyreoidism, hyperadrenokorticism,
leishmaniasis eller malign neoplasi (28).
Administrering av immunsupprimerande
läkemedel, t ex kortison (iatrogen hyper-
adrenokorticism) och cytotoxiska läke-
medel kan också predisponera för
utveckling av demodikos (20).

KLINISK INDELNING
Demodikos delas upp i en juvenil och
en adult form. Det finns ingen enhetlig
åldersgräns för uppdelning mellan de
två typerna (11, 18). Vissa anser att den
juvenila formen debuterar före tolv
månaders ålder (små, medelstora raser)
eller yngre än 18 månader (storvuxna
raser) (20), medan andra anser att alla
fall som debuterar före 24 månaders
ålder ska klassas som juvenila. Hundar
som är äldre än två år vid sjukdomsde-
but klassificeras som adult form (18).

FIGUR 2. Den adulta formen av D canis
har fyra par ben och en lång buk som är
strierad på tvären. Kroppens längd är 
ca 168 µm för hanar och ca 225 µm för
honor.
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Beroende på utbredningen av demodex-
kvalster gör man ytterligare en uppdel-
ning i lokal och generell demodikos för
att kunna påvisa att förändringarna är
generella.

KLINISKA SYMTOM
Lokal demodikos
Lokal demodikos består av en eller flera
lokala lesioner (28). Den är benign och
spontanläker vanligen (18) (Figur 3).
Innan demodikosen klassas som lokal
bör hunden provtas på minst fyra till
fem ställen utöver fläckarna och på dessa
ställen vara negativ. En lokal demodikos
uppträder oftast vid mellan tre till sex
månaders ålder (18). Det finns ingen
skillnad i prognos eller andel avläkta fall
mellan behandlade och obehandlade
hundar (28). Endast tio procent av fallen
med lokal demodikos utvecklas vidare
till generell form (18). 

Lokal demodikos karakteriseras av
fläckvis håravfall, hyperpigmentering,
milt erytem och silveraktiga mjäll. Klåda
förekommer ibland. De vanligaste loka-
lisationerna är på huvud, runt ögon och
runt mun. Även framben kan ha lesio-
ner. Mer sällan kan man se håravfall på
bröst, bakben eller att hunden har en

ceruminös extern otit (28). Differential -
diagnos för juvenil lokal demodikos är
bland annat dermatofytos och follikulit
(12). 

Generell demodikos
Generell demodikos täcker stora områ-
den på kroppen. En hund med många
lokala lesioner (mer än sex) eller där ett
större område som huvud eller där två
tassar eller fler är involverade, klassas
som generell demodikos (11) (Figur 4).

Generell demodikos kan botas i upp
till 90 procent av fallen men behand-
lingstiden kan vara över ett år. Äldre
hundar – mer än ett till två års ålder –
kräver noggrann behandling och upp-
följning för att se om demodikosen läker
av (24, 28) (Figur 5). Det är viktigt att
leta efter en underliggande, utlösande fak-
tor, framför allt hos äldre hundar (30).

Generell demodikos kan starta med
små lesioner som successivt sprider sig
(28). Kliniskt kan de kutana föränd -
ringarna likna de man ser vid lokal demo-
 dikos. Symtom kan ses som komedoner,
papler, pustler, ”follikular cast”, plack,
krustor, ödem och djup follikulit (11).
Vissa hundar har endast seborréföränd-
ringar med follikulit. I en del fall före-
kommer lymfadenopati (28). En djup
pyodermi kan utvecklas med furunkulos
och cellulit (20). Den vanligaste isolerade
bakterien vid pyodermi är Staphylococcus
intermedius men ibland förekommer

FIGUR 3. En sex månader gammal collievalp med juvenil lokal demodikos. Valpen behand-
 lades med benzoylperoxid schampo och balsam. Lesionerna läkte därefter av spontant
utan ytterligare åtgärd.

FIGUR 4. Juvenil generell demodikos hos en ett år gammal border terrier. Medicinering 
inleddes med Advocate® spot-on lösning, först med fyra veckors intervall, sedan med två
veckors intervall. Då det var dålig respons på behandlingen sattes hunden på Interceptor®

tabletter per oralt. Hunden är kliniskt frisk men får Interceptor® två gånger per vecka.
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Pseudomonas aeruginosa eller Proteus
mirabilis (22). Buken angrips troligen
sist på grund av att det där inte finns 
så många hårfolliklar (11). Exempel på 
differentialdiagnos för adult generell
demodikos är djup bakteriell follikulit
och furunkulos (13).

Tassdemodikos
Vid tassdemodikos är en eller flera tassar
angripna utan lesioner någon annan-
stans. Det kan vara hundar med generell
demodikos som har läkt av, utom på 
tassar, eller där tassarna varit det enda
ställe där det funnits demodex (28).

Tassdemodikos karakteriseras av inter  -
digitalt erytem och alopeci eller inter -

digital furunkulos med lischenifikation,
hyperpigmentering, ödem och smärta
(18). Differentialdiagnos för tassdemodi -
kos är bland annat svamp, hakmaskinfek -
tion eller traumatisk furunkulos (12).

DIAGNOS
Diagnosen ställs med hjälp av mikrosko-
pisk undersökning av djupa hudskrap
eller trikogram (hårrötter från hårstrån
som ryckts upp från misstänkta områ-
den) (28). Att klämma ihop huden mel-
lan tumme och pekfinger före skrap
(squeeze) för att pressa upp kvalster från
hårfollikleln ökar chansen att påvisa
kvalstren. På känsliga områden som runt
ögon och på tassar är trikogram ofta ett

förstahandsval som diagnostisk under-
sökning (11).

Ett flertal skrapprov behöver under-
sökas, även från patienter med endast en
kal fläck. Minst ett skrap bör vara från
huvud och ett från en framtass (11). Vid
mikroskopering av hudskrap (10 x 10)
påvisas demodexkvalster (adulter, nym-
fer, larver och/eller ägg). Hittas bara en
adult demodex på skrapproven ska detta
inte ignoreras. Ytterliggare skrap krävs
innan demodikos kan fastställas eller
uteslutas (11).

Om huden är kraftigt inflammerad 
(t ex flegmon) eller ärrvandlad är det
svårare att ta ett skrapprov som är till-
räckligt djupgående för att kvalster ska
kunna påvisas i mikroskop (11). Här
krävs sedering men diagnosen kan också
verifieras med histopatologisk under-
sökning av hudbiopsier (3). Där kan
påvisas demodexkvalster i hårfolliklar,
lymfocytär mural och ”interface” folliku-
lit, perifollikulära granulom och ibland
även suppurativ follikulit och furunku-
los (5) (Figur 6).

På en hund med juvenil demodikos
bör allmän hälsostatus fastställas och
diskussion om foder, endoparasiter och
vaccination bör initieras (28). En hund
med adult demodikos bör undersökas
med avseende på annan parallell sjuk-
dom. Standardundersökning bör inklu-
dera biokemi och hematologi. Tester
avseende hypotyreoidism och hyper -
adrenokorticism bör övervägas (30).
Hundar med kronisk demodikos kan
uppvisa anemi, leukocytos, hyperglo -
bulinemi och låga total-T4-värden.
Minskad sköldkörtelhormonnivå kan
vara ett sekundärt fenomen som resultat
av demodikosen eller en eventuellt före-
kommande djup pyodermi (euthyroid
sick syndrom). Primär hypotyreoidism
kan vara bakomliggande orsak till en
adult demodikos, men kan inte dia-
gnostiseras med hjälp av endast ett lågt
total-T4-värde (28).

BEHANDLING
Prognosen för tillfrisknande vid juvenil
lokal demodikos är mycket god. De flesta
avläker spontant (18). Hos hundar med
juvenil generell demodikos är prognosen
mest gynnsam vid tidigt insatt behand-
ling (16). Vid adult demodikos är pro-

FIGUR 5. Adult generell demodikos på en tolv år gammal mellanpudel. Bakomliggande
orsak var spontan hyperadrenokorticism (cushing). 
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gnosen avhängig om bakomliggande
orsak kan identifieras och åtgärdas (8).

Antiparasitära medel – lokal 
demodikos 
Patienter med lokal demodikos ska inte
behandlas med antiparasitärt medel, då
de som regel läker av spontant (28).

Antiparasitära medel – generell
demodikos
Internationellt har en mängd olika läke-
medel testats med olika preparat och
doseringsintervall. I en omfattande
undersökning av Mueller (22) granska-
des olika behandlingar mot generell
demodikos. Där framkom goda skäl för
att rekommendera amitraz (veckovis till
var 14:e dag med 0,025–0,05 % lösning),
ivermektin (0,3–0,6 mg/kg och dag per
oralt), milbemycinoxim (2 mg/kg och
dag per oralt) eller moxidektin (0,4
mg/kg och dag per oralt).

Amitraz
Amitraz är en acaricid och insekticid
som hämmar monoaminoxidas och
prostaglandinsyntesen. Den är också en
alfa-2-agonist (11). 

Som biverkning av amitraz ses sedativ
effekt tolv till 24 timmar efter applika-
tion (28). Trötthet och ataxi kan ses
framför allt hos små hundraser (16).

Även klåda, allergiska reaktioner (urti-
karia och ödem), hudirritation och ett
antal systemiska reaktioner kan uppträda
(28). Svåra reaktioner kan behandlas
med atipamezol (Antisedan®, Orion
Pharma Animal Health) som antidot
(17). Intramuskulär injektion med ati-
pamezol (50 µg/kg) minskar symtom på
toxicitet inom tio minuter. Amitraz kan
interagera med andra läkemedel som
innehåller monoaminoxidashämmare
och sedativer, t ex antidepressiva eller
deprenyl/selegilin. Människor som an -
vän der monoaminoxidashämmare, har
diabetes, parkinson eller respiratoriska
sjukdomar ska inte komma i kontakt
med amitraz (11). Tillredningen är illa-
luktande vid applicering, tidskrävande
och djurägare kan få yrsel och illamående
vid behandling av hunden i ett dåligt
ventilerat utrymme. Många veterinärer
utomlands använder detta preparat vid
behandling (16). Amitraz (Ectodex® vet,
Hoecht Roussel Vet Vertriebs GmbH) är
inte inregistrerat i Sverige men finns till-
gängligt som licenspreparat.

Makrocykliska laktoner
Makrocykliska laktoner är avermektin
(ivermektin och doramektin) eller mil-
bemycin (milbemycinoxim och moxi -
dektin) (11). Makrocykliska laktoner
binder till glutamatreglerade kloridjon-

kanaler eller gamma-aminosmörsyra
(GABA) kloridjonkanaler i parasiternas
nervsystem. Detta resulterar i ökad cell-
permeabilitet för kloridjoner och leder
till neuromuskulär blockad som paraly-
serar och dödar parasiten. Däggdjur sak-
nar glutamatreglerade kloridjonkanaler i
perifera nervsystemet och GABA finns 
i centrala nervsystemet. Dessa läkemedel
passerar därför inte blod-hjärnbarriären
hos däggdjur (11).

Ivermektin används som behandling
mot demodex trots att det inte är inregi-
strerat för denna indikation (27).
Dosangivelserna varierar mellan 0,3–0,6
mg/kg och dag per oralt. Behandlings -
resultatet i olika studier visar avläkning i
varierande grad, mellan 30–83 procent
(16). Behandlingstiden varierade mellan
10–33 veckor. Lägre eller högre dose -
ring inom ovan angivna dosintervall
påverkade inte behandlingsresultatet
(22). Biverkning av ivermektin kan vara
slöhet, mydriasis, ataxi och akut neuro-
logisk toxicitet. Colliehundar som är
bärare av en homozygot gen MDR-1,
har benägenhet till akut neurologisk
påverkan. Läkemedel som ciklosporin,
kalciumkanalagonister och varierande
antimikrobiella medel kan påskynda
neurologisk toxicitet genom att hämma
P-glykoprotein och därmed öka pene-
trationen av ivermektin i centrala nerv-
systemet (11). Ivermektin (Ivomec® vet,
Merial SAS) är inte registrerat för
användning på hund men finns inregi-
strerad i Sverige för användning till 
häst, nöt, svin, ren och får. Ivermektin
(Bimectin® vet CEVA, Vetpharma AB) är
endast registrerat till nöt, ren och svin.

Milbemycinoxim används i de flesta
länder som profylax mot hjärtmask med
doseringen 0,5 mg/kg per oralt en gång
i månaden (16). Preparatet tolereras väl
av ivermektinkänsliga hundar, kan
användas till dräktiga djur och till hund
från två veckors ålder. Doserna från
olika studier till hundar med demodikos
varierar mellan 0,5–3,8 mg/kg och dag
per oralt. Klinisk respons varierar med
olika dosering från 19–42 procent (10)
och 53 procent (21). De flesta hundar i
dessa två studier av Garfield och Miller
är hundar som inte avläkt på behandling
med amitraz (16). Behandlingstiden
varierar från 12–30 veckor (20). EnFIGUR 6. Histologiskt snitt av demodexkvalster i hårsäck. HE-färgning. 
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svensk undersökning uppvisade bra
behandlingsresultat med lägre dos milbe-
mycinoxim, 0,5–1,6 mg/kg, under 4– 24
veckor. Den kliniska avläknings  fre kven -
sen var 85 procent (16). Inga bi verk -
 ningar finns registrerade vid an vänd ning
av fem gånger den rekommen derade
dosen. I en studie med tio respektive 20
gånger den registrerade dosen registrera-
des lätt övergående depression, ataxi och
salivering, framför allt hos dem som fick
den högre dosen (16). En nackdel är den
höga kostnaden (11). I Sverige är milbe-
mycinoxim (Inter ceptor® vet, Novartis
Animal Health Inc) inregistrerat för
användning på hund vid behandling mot
Sarcoptes scabiei, spolmask, hakmask,
piskmask och som profylax mot Diro -
filaria immitis.

Moxidektin har använts i några stu -
dier med en dos på 0,2–0,4 mg/kg och
dag per os (11, 22). Fler studier rekom-
menderas för att utvärdera för- och
nackdelar samt effekt av preparatet (22).
Moxidektin (Cydectin® vet, CEVA
Vetpharna AB) är i Sverige inregistrerat
som oral gel till häst. Moxidektin 2,5
procent finns också registrerat i kombi-
nation med imidakloprid 10 procent
som spot-on-preparat (Advocate® vet,
Bayer AB) (Figur 7). För hund är prepa-
ratet registrerat med indikation Demo dex
canis, Sarcoptes scabiei, Otodectes cynotis,
profylax av Ctencephalides felis och Diro -
filaria immitis larvstadier, behandling av
infektioner med gastrointestinala nema-
toder och vuxna stadier av Toxocara canis,
Ancyclostoma caninum, Uncinaria stence -
phalides, Toxascaris leonina och Trichuris
vulpis. Imidakloprid 10 procent och
moxidektin 2,5 procent är ett spot-on
preparat som appliceras i nacken på hund.
Moxidektin, som är den verksamma
komponenten mot demodex absorberas
genom huden och når maximal plasma-
koncentration inom fyra till nio dagar.
Behandlingen upprepas två till fyra
gånger med fyra veckors intervall (2)
tills hunden varit fri från kvalster vid
minst två provtagningstillfällen med
fyra veckors intervall (28). Produkten
kan orsaka övergående klåda, i sällsynta
fall fet päls, hudrodnad och kräkning.
Om djuret slickar på applikationsstället
efter behandling har övergående neuro-
logiska symtom observerats (2).

Antibakteriella medel – lokal 
demodikos
Utvärtes kan benzoylperoxidschampo
användas (28). Benzoylperoxid är bra ur
antibakteriell och komedolytisk syn-
punkt. På en del individer kan dock
huden torka ut eller bli irriterad av
denna behandling, varför det kan vara
lämpligt att kombinera med balsam/
återfuktare (30).

Antibakteriella medel – generell
demodikos
En sekundär pyodermi bör kontrolleras
med baktericida preparat, t ex amoxicillin
med klavulansyra, cefalosporin och kino-
 loner (15) i tre till sex veckor eller tills
pyodermin är utläkt och cytologi prov är
negativt med avseende på bakterier (30).
Ett antibakteriellt schampo (klorhexidin
eller benzoylperoxid) bör användas en
gång i veckan. I de fall hunden uppvisar
sekundär seborré kan antiseborréiska
schamponeringar, t ex ichthyol-svavel-
salicyl-schampo vara till nytta (30).

Klådstillande medel
Immunsuppressiva läkemedel som kor-
ti kosteroider ska undvikas på hundar
med demodikos då kvalsterantalet kan
öka i huden på grund av nedsatt immu-

nologiskt svar. En eventuell klåda kan
istället mildras med antihistaminer och
essentiella fettsyror omega 3 och 6 (28).

UPPFÖLJNING
Vid lokal demodikos bör skrapprov tas
från flera ställen på kroppen och åter -
besök bör ske efter en månad. Vid
undersökning ska djupa hudskrap göras
för att kontrollera att inte sjukdomen
utvecklas till generell form (28).

Vid utvärdering av behandling på en
hund med generell demodikos ska alltid
förnyade djupa hudskrap utföras (11)
(Figur 8). Det går inte att kliniskt se om
hunden är fri från demodikos. Skrap -
prov bör upprepas var fjärde vecka på
samma ställen för att utvärdera behand-
lingsresultatet. Behandling av hunden
bör, oavsett val av preparat, fortgå till
dess att hunden varit fri från kvalster vid
minst två på varandra följande tillfällen
(28). ”Trikografi” är enligt Gotel en
mindre sensitiv diagnostisk metod än
djupa hudskrap. Denna metod ska där-
för inte användas då man ska friskför-
klara en hund (11).

RECIDIV
Återfall av demodikos kan ske vid vilken
tidpunkt som helst. Återfall sker vanli-

FIGUR 7. En två år gammal schäfer med generell demodikos som läkte av på behandling
med Advocate® spot-on lösning efter fyra månader. Hunden har varit fri från demodex-
kvalster i 15 månader.
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gen inom tre månader efter att behand-
lingen avslutats. En hund anses inte vara
friskförklarad förrän den har varit fri
från återfall i tolv månader efter avslutad
behandling (22, 28). Om hunden får
återfall innan tre månader har förflutit
bör mera aggressiv behandling ske med
samma preparat. Vid ytterligare återfall
bör preparatbyte övervägas (28). Adult
generell demodikos kräver längre
behandlingstid än juvenil generell
demo dikos. Hundar med tassdemodi-
kos kräver också längre behandlingstid.
Prognosen för fullständig parasitär
avläkning är också sämre (20).

Anestesi och kirurgi är potenta stress-
faktorer som kan förorsaka återfall (11).
Efter avslutad behandling, men även
under pågående, kan östrus orsaka reci-
div (28). Kastrering kan förhindra reci-
div vid löp eller skendräktighet. Väntar
man med att kastrera tiken tills efter
behandlingen kan ett återfall hinna ske
på grund av att hunden inte står på
något antiparasitärt läkemedel (11).
Den svenska studien kunde dock inte
påvisa recidiv i samband med löp hos
behandlade eller avläkta tikar (16).

Cirka tio procent av hundar med
generell demodikos blir inte parasitfria
av behandling med någon farmaceutisk

produkt. Detta gäller framför allt gamla
hundar där underliggande orsak inte
kan påvisas eller åtgärdas. Då står valet
mellan avlivning eller underhållsbe-
handling för att hålla kvalsterantalet på
så låg nivå som möjligt livet ut. Studier
belysande säkerhet vid långtidsbehand-
ling med längre dosintervall (ivermektin
eller milbemycinoxim varannan eller var
tredje dag) saknas (28). Underhålls be -
hand ling med milbemycinoxim en eller
två gånger per vecka visade inga biverk-
ningar i en svensk undersökning (16).

DISKUSSION
Demodikos hos hund förekommer hos
många olika hundraser. Enligt Holm har
i Sverige vizla, staffordshire bullterrier,
skotsk terrier och west highland white
terrier störst risk att drabbas av demodi-
kos (16). Skillnaden mellan vilka raser
som drabbas i Sverige jämfört med
andra undersökningar kan förklaras av
populationsskillnader (22) eller att bara
uppfödare av vissa raser tar sjuka djur ur
avel (16).

Juvenil generell demodikos hos hund
misstänks vara orsakad av en kvalster-
specifik cellmedierad immuninkompe-
tens av varierande grad (11). En svensk
undersökning visade att 93 procent av

hundarna med juvenil generell demo -
dikos var renrasiga (16). Hundar med
generell demodikos bör tas ur avel (22).

Generell demodikos bör behandlas
Hundar med generell demodikos bör
behandlas. Förutom antiparasitärt medel
ska även eventuellt förekommande pyo-
dermi behandlas. I valet av antibiotika
bör preparat med baktericid effekt
föredras. Studier har visat att elimina-
tion av pyodermi är viktigt då pyoder-
min i sig kan orsaka immunsuppression
och därmed försämra prognosen (1). I
en studie av Toman uppvisade schäfrar
med demodikos och pyodermi kraftigare
immunsuppression jämfört med andra i
studien förekommande raser (31). Hun -
dar med pyodermi ska alltid undersökas
med djupa hudskrap för att påvisa/ute-
sluta demodikos (12). 

Lemarie menar att den totala behand-
lingstiden är längre för hundar med
adult generell demodikos jämfört med
juvenil generell demodikos (20). I en
svensk undersökning av Holm påvisades
ingen skillnad i behandlingstidens längd
för hundar med juvenil respektive adult
generell demodikos. Däremot visade
studien att hundar som får generell
demodikos vid vuxen ålder har sämre
möjlighet till parasitär avläkning än hun-
dar som får sjukdomen vid unga år (16).
Hundar med adult demodikos har som
regel en bakomliggande immunsuppri-
merande sjukdom eller medicineras
med farmaka som sätter ner immunför-
svaret (Figur 9). Vid den adulta formen
bör utredning göras för att påvisa eller
utesluta bland annat hyperadrenokorti-
cism, hypotyreoidism, diabetes mellitus
och neoplasi, då något parallellt immun-
komprimerande tillstånd som regel finns
hos dessa hundar (31). 

Frekvensen parasitär avläkning vid
generell demodikos skiljer sig alltså 
mellan den juvenila och adulta formen.
Möjligen kan skillnaden bero på svårig-
heter att identifiera och eliminera
bakom liggande predisponerande sjuk-
dom hos hundar med den adulta formen
(22). I en studie av Toman hävdas att
tiden mellan diagnos av adult generell
demodikos och diagnos av bakomlig-
gande orsak till densamma kan uppgå
till 18 månader (31). Även om adult

FIGUR 8. Vid utvärdering av behandling på en hund med generell demodikos ska alltid
förnyade djupa hudskrap utföras. Ljusmikroskopisk bild av hudskrap från en demodex -
smittad hund.

➤

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  16 • 2008 17

Svt 16-08 li2:Layout 1  08-12-08  10.40  Sida 17



generell demodikos oftast har bakom -
liggande sjukdom visade Holms under-
sökning (16) att risken var liten att dessa
sjukdomar ska leda till utvecklandet av
generell demodikos, t ex var det sällan
hypotyreoida hundar som utvecklade
demodikos (16). Uppföljande kontroll
tolv månader efter avslutad behandling
rekommenderas av en del författare då
man med större säkerhet kan friskför -
klara hunden (22). 

I litteraturen finns det en mängd
olika behandlingsrekommendationer. I
en nyligen genomförd studie av behand-
ling av generell demodikos fanns det
goda skäl att rekommendera amitraz
(veckovis till var 14:e dag med 0,025–
0,05 % lösning), ivermektin (0,3–0,6
mg/kg och dag per oralt) milbemyci-
noxim (2 mg/kg och dag per oralt) eller
moxidektin (0,4 mg/kg och dag per oralt)
(22). Rapporterad effekt av behandling
med milbemycinoxim varierar. I arbeten
från Garfield och Reedy avläkte endast
19 procent med dosering 0,52–1,37
mg/kg och 42 procent med dosering på
1,01–4,6 mg/kg (10). Ytterligare en stu-
die av Miller visade att med en dos på
0,52–3,8 mg/kg avläkte 53 procent (21).

I en svensk undersökning av Holm var
avläkningsfrekvensen väsentligt högre
(85 %) med doser mellan 0,5–1,6 mg/kg
(16). Skälet till denna skillnad kan vara
att de flesta hundarna i de två första stu-
dierna med lägre avläkningsfrekvens var
fall som tidigare varit behandlingsresi-
stenta mot amitraz, medan majoriteten
av hundarna i studien av Holm utgjor-
des av primärfall. Orsaken skulle också
kunna vara varierande genetisk uppsätt-
ning hos olika hundraser eller varierande
känslighet för milbemycinoxim hos
demodexkvalster (22).

Preparatval
Amitraz är ett illaluktande medel som
kan medföra kraftiga biverkningar på
människor och djur (16). Ivermektin
kräver höga doser per oralt eller frekventa
subkutana injektioner. Hundar med
genetisk defekt (MDR-1 defekt) kan få
paralys som leder till död, men även
hundar utan genetisk gendefekt för
blod-hjärnbarriärens P-glukoprotein kan
på grund av den höga dos som behövs
utveckla allvarlig neurotoxicitet (11).
Dessa preparat är inte längre lämpliga
att använda då vi har tillgång till effektiva

och mindre toxiska produkter.
Milbemycinoxim (Interceptor® vet)

finns inregistrerat för hund i Sverige
men inte med indikationen demodikos.
Det har visat sig vara ett både effektivt
och säkert preparat med få biverkningar.
Underhållsbehandling med milbemyci-
noxim en eller två gånger per vecka visade
inga biverkningar i en svensk undersök-
ning (16). 

I Sverige har vi sedan 2005 ett pre -
parat registrerat för behandling av
demodikos hos hund – imidakloprid 10
procent och moxidektin 2,5 procent
(Advocate® vet). Preparatet går bra att
ge även till ivermektinkänsliga collies
och andra hundar med defekt MDR-1
gen. Enligt kaskadprincipen ska detta
vara ett förstahandsval vid behandling
av generell demodikos. Månatlig spot-
on-behandling är ett bekvämt administ-
rationssätt jämfört med bad eller dagliga
tablettgivor (14). Det borde ge bättre
”compliance” från djurägare. Framtiden
får utvisa om detta nya preparat är lika
effektivt som de övriga.

SUMMARY
Demodicosis in the dog
– a literature review
Demodicosis is a relatively common
skin disease in dogs. The pathogenesis is
not fully elucidated, but due to genetic
aspects and a shown defective immune
response breeding of dogs with juvenile
generalized demodicosis should be dis-
couraged. Dogs with adult demodicosis
usually have a concurrent immuno -
suppressive disease or treatment. Those
cases need to be carefully and thoroughly
investigated to identify any underlying
disease. 

Juvenile localized demodicosis can
spontaneously regress while the genera-
lized form usually requires treatment
with antiparasitic and, if pyoderma is
present, bactericide prescriptions. Diffe -
rent parasiticides have been tried world-
wide with different treatment results. In
Sweden Interceptor® vet has shown to
be effective, although not registered
with the indication of demodicosis.
Since 2005 Advocate® vet has been
registered with the indication of canine
demodicosis. Future work will show 
the efficacy of the drug.

FIGUR 9. En elva år gammal west highland white terrier med hypoadrenokorticism (addi-
son) och kronisk lymfoplasmacytär kolit. Hunden utvecklade adult generell demodikos till
följd av sjukdom och/eller behandling. Tiken medicinerades med Prednisolon®, Florinef®,
Flagyl® och Interceptor® en gång per dag.
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Essential fatty acid (omega 3 and 6)
supplementation and the use of ben-
zoyl peroxid shampoo and moisturizer or
humectants can be useful as supportive
treatment. In cases of pruritius, treat-
ment with antihistamines can be tried.
Corticosteroids or other immunosup-
pressive drugs should be avoided.

Two negative deep skin scrapings at
four weeks intervals should be perfor-
med before the treatment can be discon-
tinued. Parasitic cure can be difficult to
achieve in pododemodicosis. A dog can
not be proclaimed cured unless it has
been free from relapses for a year after
discontinuing treatment.

Tack
Ett speciellt tack till veterinärerna Kerstin
Bergvall och Birgit Holm, specialister i
dermatologi, för goda råd och vägledning 
i detta arbete.
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Årsmöte för SSVO/Ögonpanelen

Svenska Sällskapet för Veterinär Oftalmologi och Ögonpanelen
har årsmöte fredagen den 13 mars 2009 på kursgården
Steningevik vid Arlanda med början 13.30.

Lördagen den 14 mars 2009 hålls en kursdag
med tema immunologi där dr Michael Day föreläser.

Anmälningsblanketter skickas till medlemmarna via mail.

Övriga intresserade kan kontakta vår kassör Inger Jansson, 
mo.inger@telia.com.

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR VETERINÄR OFTALMOLOGI
SWEDISH SOCIETY OF VETERINARY OPHTHALMOLOG
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Epizteln handlar om vektorfri period, PRRS-misstanke

på Gotland och tuberkulosmisstanke på hund. Epizteln

är ett samarbete mellan Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket

och är i det här numret sammanställd av Kristina Karlsson, SVA, och Jessica Dahl-

berg, Jordbruksverket.

VEKTORFRI PERIOD FRÅN DEN 
15 NOVEMBER
Jordbruksverket har beslutat att vektorfri period
ska gälla från och med den 15 november efter-
som det är konstaterat att svidknotten som
orsakar bluetongue inte längre är aktiva.
Beslutet grundar sig på SVAs bedömning om
att svidknotten inte fungerar som aktiva
smittspridare då dygnsmedeltemperaturen
varit lägre än 10°C under 14 dygn. Likaså har
man inte kunnat påvisa några svidknott i de
utplacerade fällorna.

Under den vektorfria perioden är det möjligt
att föra ut vissa kategorier av idisslare ur spärr-
och restriktionsområdet, utan att ansöka om
dispens. Djuren måste då vara provtagna enligt
Jordbruksverkets anvisningar och provsvaren
ska visa att djuret inte bär på smitta. Spärr- och
restriktionsområdet kommer att finnas kvar.
När svidknotten åter blir aktiva till våren kom-
mer Jordbruksverket att meddela när vektorpe-
riod införs.

PRRS-MISSTANKE PÅ GOTLAND
Vid provtagning i en suggring på Gotland,
inom ramen för kontrollprogrammet, gav fyra
prover av 20 positivt resultat i den initiala
ELISA-testen på SVA. Det är ett serologiskt
test med hög sensitivitet men lite lägre specifi-
citet, varför falskt positiva provsvar ibland före-
kommer, vanligen dock inte mer än någon pro-

cent av de analyserade proverna. Resultatet gav
anledning att misstänka förekomst av PRRS-
virus varför Jordbruksverket spärrade besätt-
ningen. Provtagning i både nav, satelliter och
besättningar från vilka grisar inköpts genom-
fördes utan fördröjning av SvDHVs personal.
Vid analys av dessa prover och med resultat
från ett kompletterande, mer specifikt test
(IPMA) kunde man konstatera att det rört sig

Vid PRRS-provtagning i en suggring på Gotland gav fyra prover av 20 positivt 
resultat i den initiala ELISA-testen. Det visade sig senare vara falskt positiva prover.
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■ ■  Telefonnumret till
SVAs epizootolog jour är
018-67 40 01. 

■ ■  Detta nummer 
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd, 
dvs utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veteri närer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.

Om katten tigger mindre går den ner  
i vikt på ett lättare och smidigare sätt... 

Högt proteininnehåll tillsammans  
med fiber bidrar till en viktnedgång  
på mellan 0,5 - 3% per vecka.

En innovativ sammansättning som  
förstärker mättnadskänslan och gör  
att katten tigger mindre.

Viktnedgång: Förbättrat beteende:21

En 20g portionspåse per 2kg målvikt 
gör det lätt att utfodra katten och  
samtidigt följa veterinärens anvisningar.  
Portionspåsen försäkrar att mängden  
foder är uppmätt korrekt.

Stärkt motivation:3 4
Slim Fit hjälper till med instruktioner  
och portionering, gör djurägare  
medvetna..... 
Följ programmet!

Viktprogram:

...portionspåse för bättre kontroll:
en Satiety Support innovation

Royal Canin Sverige AB, kundservice tel: 031-742 42 40, e-post: vet.info@royalcanin.se

1 box med 14 portionspåsar á 20 g
torrfoder. Kan med fördel blandas med våtfoder 
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om falskt positiva prover i det initiala testet på
SVA, dock av en högre frekvens än vad som
vanligen förekommer. Orsaken till detta är
oklar, men kan t ex vara förekomst av ett annat
virus där de antikroppar som utvecklats kors -
reagerar i testet. Vid genomgång av produk-
tionssiffrorna i besättningen fanns inga tecken
på sänkt produktion eller andra symtom som
ses vid PRRS-infektion.

TUBERKULOSMISSTANKE HOS HUND
En hund som undersöktes på ett djursjukhus
befanns vid ultraljudsundersökning ha fokala
härdar i flera organ, med utseende som gav an -
ledning att misstänka tuberkulos. Man missade
att anmäla sin misstanke till myndigheterna
(tuberkulos är en epizootisjukdom och ska
anmälas vid klinisk misstanke) utan hunden
avlivades och skickades till obduktion. Vid
obduktionen kunde misstanken avfärdas och
diagnosen blev akut nekrotiserande hepatit,
splenit, lymfadenit och pneumoni, eventuellt

orsakad av idiopatisk hemolytisk anemi med
tromboser och nekroser i organ som följd.
Dock missades även här att anmäla misstan-
ken, eftersom man förutsatte att det redan
gjorts. Förutom att man inte följt epizootilagen
och därmed inte givit myndigheterna möjlig-
het att hantera fallet, bedöma behov av
smittspårning etc, ledde detta till att djuräga-
ren fick betala obduktionen vilken annars i
detta fall hade bekostats av Jordbruksverket.
Eftersom djurägaren inte är skyldig att bekosta
undersökningar avseende epizootisjukdomar
korrigerades detta i efterhand. Vissa kostnader
fick också djursjukhuset själva stå för, vilket
man sluppit om anmälan gjorts vid första miss-
tanken. 

I det här fallet bekräftades som tur var inte
epizootimisstanken. SVA och SJV vill framhålla
att en anmälan om misstanke inte nödvändigt-
vis leder till kraftfulla åtgärder, men möjliggör
finansiering av vissa undersökningar som
djurägaren inte ska behöva betala.  ■
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Vilken är din diagnos? – Patologi

SVAR SE SIDAN 54

FIGUR 1. Process/nybildning i gingivan, hund. Histolo-
gisk bild från förändringens inre delar. HE-färgning,
cirka 50 gångers förstoring.

FIGUR 2. Process/nybildning i gingivan, hund. Histolo-
gisk bild från förändringens inre delar. HE-färgning,
cirka 50 gångers förstoring.

En fyraårig boxer kom till veterinär på grund av
en utväxt i tandköttet som opererades bort
och undersöktes histologiskt. Fallet är samman-
ställt och tolkat av Erika Karlstam, enheten för
patologi och viltsjukdomar, SVA.

Hund, boxer, hane, fyra år
ANAMNES: Hunden hade sedan en tid tillbaka en ca
1,5 cm stor utväxt i tandköttet runt en av canintän-
derna och djurägaren oroade sig för att det kunde
vara en elakartad tumör. Vid klinisk undersökning
konstaterades en hård, rosavit, lite blank nybildning
med intakt yta och relativt bred bas.

Förändringen opererades bort, fixerades i 10 pro-
cent formalinlösning och sändes till enheten för
patologi och viltsjukdomar, SVA för histologisk
undersökning.

PATOLOGI: Se Figur 1 och 2 (mikroskopiska bilder
från nybildningen).

Beskriv de morfologiska förändringar som ses och
föreslå patologanatomisk diagnos.

www.drbaddaky.com

Ett rekommenderat dagligt 
kosttillskott för hund, katt 
och häst. 

Dr. Baddakys Fiskolja
OMEGA-3 av högsta kvalitet

Förhandlare: 
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När blir något en tradition? Kanske
efter tre, fyra år. Det känns i alla fall
som om årsmötet på Slottsbiogra fen
kvällen före Veterinärkongressen
numera kan kallas tradition. Samma
tid, samma lokal, samma besökare.
Årsmötet har mer karaktär av en
lugn stund inför ett par hektiska
kongressdagar än möte, vilket
också förstärks av atmosfären i den
gamla biografen. Förbundets ord -
förande Karin Östens son inledde
med att kommentera en del aktuella
frågor som styrelsen, delföreningar
och kommittéer arbetar med.

EFTER SEDVANLIG PRESENTATION och
utfrågning av de nominerade styrelse -
ledamöterna och en minnesstund för de
medlemmar som avlidit under året var
det traditionsenliga mötet på Slotts -
biografen slut. Mötesdeltagarna kunde
ansluta sig till den ström av medlemmar
som var på väg till Stockholms Nation. 

Där blev det betydligt mera drag

under galoscherna. Festfixarna från
Boehringer Ingel heim, Thomas Manske,
Lolita Nilsson och Anne Mörner, hade
stor press på sig att hitta på något
”värre” än förra årets show. Och det
gjorde dom. 

Som traditionen bjuder blev det 
en härlig fest med massor av folk och 
ett utomordentligt bra allsångsinslag.
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Det traditionella programmet

VETERINÄRKONGRESSEN 2008

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

Det här är förbundsstyrelsens nya – och delvis gamla – ledamöter. Alla kan känna sig
ganska säkra på att bli valda då inga motkandidater finns. Från vänster: Karin Lundborg,
Olof Skarman, Pia Razdan och Birgitta Larsson. 

Årsmötet i den fina gamla slotts biografen
kvällen före kongressen kan numera kallas
tradition. 
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VETERINÄRKONGRESSEN 2008

Maten, tyvärr med till hörande tradi-
tionsenliga kö, var god. Kanske var det
bra att festen hölls före kongressens ple-
narsession ”Myter om mat”, för vem vill
väl dricka vin med kräkmedel i?

ATT SPRIT från Systembolaget innehåller
kräkmedel är en av de mest seglivade
”myter om mat” som finns. Det avslöjade

folklivsforskare professor Bengt af Klint -
berg som var förste man ut i talarstolen
när kongressen inleddes med plenarses-
sionen. 

– Myten om kräkmedlet som ska för-
hindra akut alkoholförgiftning vid allt-
för vidlyftigt drickande, florerar inte
bara bland ungdomar. I en undersök-
ning visade det sig att 25 procent av

Systembolagets egen personal trodde att
det var sant, kommenterade Bengt. 

Myterna om mat har naturligtvis för-
ändrats med åren. I det gamla bonde-
samhället kunde myter ”underlätta” en
ensidig kosthållning. Det finns flera
exempel som ”det är mer kraft i sista
biten” och liknande. När pizzeriorna
gjorde sitt intåg i restaurangbranschen

”Skål och tack för mig”, veterinärförbundets vice ord -
förande Åsa Bergqvist, som flyttar till Irland, lämnar sin
plats i styrelsen och avtackades på Get-Together-partyt. 

Pressen på festfixarna från Boehringer Ingelheim var
stor efter förra årets succé show. Inte blev det sämre 
i år. De stackare som vill jobba som läkemedelskon -
sulenter på detta bolag var tvungna att ställa upp i
Bidol. Men vem skulle våga bli bedömd av det här
paret? Bakom sminket döljer sig Thomas Manske 
och Anne Mörner. 

Vilken show, vilket drag! Imitationen av Bröderna Rongedal var suverän och
den avslutande allsången hade utan tvekan platsat på Skansen. 
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Morgonstund har guld i mun, eller
dimma. Flaggorna hissas och kongressen
kan börja. Den tekniska personalen på
SLU är kuggarna som får allt att fungera. 

I år ståtade även kongressens arrangör med
en egen monter. Förutom möjlighet att få 
information om all verksamhet inom SVF före-
kom också en viss medlemsvärvning. Kansli-
chef Per Carlsson hjälper Elisabeth Lindahl,
årskurs 6, att fylla i en medlemsansökan. 

Det var inte bara SVF som värvade på
kongressen. Distriktsveterinärerna hade
lånat gamla kårhuset där man bjöd hu-
gade studenter på lunch. Sedan var det
upp till de olika regionerna att väcka de
blivande veterinärernas intresse. Bertil
Jakobsson från Mora fick många napp
med sin metod.

VETERINÄRKONGRESSEN 2008

på 1970-talet dök myten om råttköttet
upp. Ryktet spred sig som en löpeld och
flera pizzerior fick faktiskt slå igen på
grund av detta.

MARIE-LOUISE DANIELSSON-THAM är
inte bara professor, hon är även en färg -
stark TV-kändis. Marie-Louise pratade
om hur ”Frisk mat blir sjuk mat” och det
handlade om hygien förstås. 

– Det finns ett stort glapp mellan
producenter och konsumenter, sade
Marie-Louise och menade att producen-
terna faktiskt inte vet vad konsumenter-
na gör med maten. ”Färdigstekta” kött-
bullar till exempel är inte färdigstekta,
det ser bara så ut. Hur många tar inte en
sådan kött bulle direkt ur paketet in i
munnen? 

Men den stora salvan riktades mot
slabbet bland kändiskockarna i media
samt de rent farliga recept som många
matskribenter sprider. Marie-Louise tog
upp ett riktigt skräckexempel i ICA-
kuriren där läsarna uppmanades att ta

reda på resterna efter kräftskivan, från
gästernas tallrikar alltså, och koka en
god soppa dagen efter.

– Fruktansvärt äckligt och hälsovåd-
ligt, sa Marie-Louise och fortsatte med
att gå hårt åt producenterna av pro-
grammet ”Matakuten” där skolbespis-
ningarnas mattanter, korrekt utrustade
för köksarbete, framställs som tråkiga
och sura medan kändiskockarna lagar
mat utan hygieniska kläder, med flottigt
hår och ringar på fingrarna. 

– Det verkar nästan inne med dålig
hygien, kommenterade Marie-Louise
och avslutade med att visa en film om
fel i matlagningen som hon använder i
utbildningen på restaurang högskolan.
Den filmen var riktigt kul och borde
nog visas för en större publik. 

INTE LIKA UNDERHÅLLANDE men väl
så matnyttigt var Lars Plym Forshells
anförande med titeln ”Friska djur ger
sjuk mat”. Det handlade om mathante -
ring, eller ingen hantering alls, som kan

göra att smittor från kliniskt friska djur
ändå utgör en stor risk för konsumen-
terna. Varje år rapporteras till exempel
mellan 6000 till 8 500 fall av campylo-
bacterinfektioner i Sverige, men mörker-
talet är stort. Antalet smittade personer
förmodas vara betydligt fler. Kyckling -
produkter står för en stor del av fallen
och Lars redogjorde för olika metoder
att dekontaminera slaktkycklingar. I
USA används klor och strålning, men
det finns fortfarande ett stort motstånd
mot sådana metoder inom EU. Lars ut -
tryckte också en viss oro över att an talet
vegetabiliska produkter som är spridare/
bärare av salmonella ökar. Det gäller till
exempel groddar och mandlar. 

DE INLEDANDE FÖREDRAGEN handlade
mest om Sverige och västerlandets syn
på livsmedels hygien. När Elöd Szántó
äntrade scenen belystes frågorna i ett
globalt perspektiv. Elöd lyckades på ett
par minuter skaka om åhörarna ordent-
ligt. Han illustrerade sitt anförande med
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bilder från slaktmiljöer som på ett par
sekunder fick den svenska ”köttfärsskan-
dalen” att krympa rejält. Elöd pratade
också om det märkliga fenomen som

händer i svenskarnas kylskåp kl 24.00,
nämligen att en mängd mat plötsligt blir
otjänlig och slängs.

– Vad är det vi sysslar med, vad lägger

vi resurserna på – ännu en krockkudde
till världens dyraste människa? dundrade
Elöd. Hans ord och bilder etsade sig
säkert fast hos åhörarna för lång tid
framåt. 

SISTE TALARE var årets publikmagnet
med ämnet hur man använder stam -
celler för att framställa artificiellt kött.
Bernard Roelen, från universitetet i
Utrecht berättade om pågående försök
där stamceller används för att ”odla” kött.

– Idén är inte ny, inledde Bernard
Roelen. Winston Churchill framförde
sådana här tankar redan 1932.

– Men, varför ska man göra det? Man
slipper problem med markåtgång, upp-
föd ning, slakt och så vidare, menade
Bernard och beskrev på ett intresse -
väckande sätt hur forskningen fram -
skrider.

Publiken fick en bra inblick i hur
omfattande försöken är när Bernard
mellan två power-pointbilder inflikade
att ”här emellan har det gått tre år”.
Ämnet kändes dock lite verklighets -
främmande och den som förväntat sig
att få se en artificiellt framställd köttbit
blev besviken. Någon sådan finns inte
ännu.  ■

Inga myter om mineralvatten ännu. Bengt af Klintberg och Marie-Louise Danielsson-Tham
släcker törsten efter att ha pratat om ”råttan i pizzan” respektive ruskiga recept. 

Lars Plym-Forshell pratade om hur ”Friska
djur kan ge sjuk mat”, om hantering eller
ingen hantering alls, som gör livsmedel
hälsovådliga.

Bernard Roelen från Utrecht beskrev försöken att med hjälp av stamceller framställa arti-
ficiellt kött. Men de som förväntat sig att få se en färdig köttbit blev besvikna. 

VETERINÄRKONGRESSEN 2008
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Årets Veterinärkongress bjöd som vanligt
på ett vetenskapligt program med varierat
innehåll och anpassat för de flesta veteri-
nära yrkesinriktningar. Många symposier
hade bjudit in långväga utländska före -
läsare, och på smådjurssidan anordnades
en hel djurslagsspecialiseringskurs om
ögonsjukdomar hos hund och katt. Under
rubriken ”Aktuella inslag” förelästes det
senaste om bland annat MRSA och blue-
tongue-bekämpningen.

Årets plenarsession under Veterinärkongressen
sammanfattas på annan plats i denna tidning,
men hade mat som sitt huvudtema.

Mera mat diskuterades under livsmedels-
symposiet senare samma dag. Bland andra talade
Arja Kautto från Livsmedelsverket om offentlig
kontroll av livsmedelsföretagaren. Företagaren
ska ha en egenkontroll som baserar sig på fara–
risk–analys, underströk hon. Den offentliga
kontrollens uppgift är att se om lagstiftningens
mål uppnås med egenkontrollen. Dagens mål -
inriktade lagstiftning ställer nya krav på både
företagare och kontrollmyndigheter. Eftersom
detaljbestämmelser saknas baserar sig många
kontrollresultat på bedömningar. Dessa bedöm-
 ningar kan vila på mätbara fakta men tolk-
ningen av resultaten kräver helt ny kompetens,
påpekade Arja Kautto.

Kanske inte ny men däremot pedagogiskt
framförd kompetens serverades av Lesley
Young, hästkardiolog från Newmarket i
England. På ett medryckande och lättbegripligt
sätt förklarade hon allt från grunderna i kardi-

ologisk undersökning av hästar till differential-
diagnoser vid olika blåsljud. Hon gick djupare
in på diastoliska blåsljud och även EKG och
arytmier vid hjärtsjukdom hos häst. En tanke-
väckande kommentar som Lesley Young gav var
att i de flesta fall när en hästägare söker veteri-
när för nedsatt prestation hos hästen, är felet
inte medicinskt. Många gånger ligger orsaken
hos ägaren som kanske inte har rätt erfarenhet,
rätt hästutbildning eller rätt personlighet för att
passa hästen. Sannolikheten för hjärtsjukdom
är dessutom relativt låg när man väl konstaterat
att det rör sig om ett medicinskt problem.

TVÅ SMÅDJURSSYMPOSIER
På smådjurssidan stod makarna Berit och Nils
Wallin Håkansson för den stora prestationen,

Lesley Young från Newmarket förklarade på ett
medryckande sätt allt från grunderna i kardiolo-
gisk undersökning av hästar till differentialdia-
gnoser vid olika blåsljud.

TEXT OCH FOTO: 
JOHAN BECK-FRIIS

Varierat program med många
specialinriktningar

VETERINÄRKONGRESSEN 2008
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då de under två dagar höll i en djurslagsspecia-
liseringskurs om ögonsjukdomar hos hund och
katt. För kursdeltagarna blev det en praktiskt
inriktad ”kokboksgenomgång”, där allt från
basal ögonundersökning till plötslig blindhet
hos gamla katter gicks igenom. Målet vid be -
handling av ögonsjukdomar är korrekt diagnos
från början och korrekt behandling omedelbart,
underströk föreläsarna. När det gäller ögonfall
får man inte ta några genvägar, påpekade de.

Ett annat viktigt område inom smådjursme-
dicinen är antibiotikaanvändning och resistens -
utveckling. Parallellt med ögonsymposiet
arrangerades därför ett smådjurssymposium om
just antibiotikaanvändning, och här var salen
periodvis överfylld. Med stort intresse lyssnade
deltagarna på Christina Greko och Ulrika
Grönlund-Andersson från SVA när de redo-
gjorde för resistensförebyggande åtgärder.
Kerstin Bergvall från SLU pratade om derma-
tologiska aspekter på antibiotikaanvändning,
och Tina Mannerfelt från Djurdoktorn i Mälar-
dalen diskuterade behandlingspolicy vid mun-
håleproblem. Från Smittskyddsinstitutet redo-
visade Johan Struwe aktuella problem med
antibiotikaresistens på humansidan. Han
berättade bland annat att efter en nedåtgående
trend i den totala antibiotikaförbrukningen i
Sverige sedan början av 1990-talet ökar nu
human konsumtionen sedan 2004. För att för-
söka bromsa resistensutvecklingen och den
ökande antibiotikaanvändningen måste lands-
tingen ta ett större övergripande ansvar, under-
strök Struwe.

FÖRSÖKSDJUR
Under torsdagens försöksdjurssymposium drog
Michael Swindle från Medical University of
South Carolina fulla hus med sina föreläsningar
om operationsteknik för försöksdjur. Det var
främst lantbruksdjur som gris, get och får han
pratade om, vilka allt mer har ersatt hundar,
katter och apor i försökssammanhang. Till en
början drevs djurslagsomställningen av protester
från djurrättsaktivister, men nu har forskarna
börjat uppskatta anatomiska och fysiologiska
aspekter hos t ex gris. Swindle gav handfasta
dosrekommendationer för t ex narkosmedel och
sedativa, vilket uppskattades av åhörarna. 

Under fredagen fortsatte försöksdjurssympo-
siet på temat anestesiologi. Åse Roos från Lunds

universitet pratade om inhalationsanestesi och
Patricia Hedenqvist från Karolinska Institutet
om injektionsanestesi. Båda är medförfattare
till ett omfattande supplement till Svensk Vete -
rinärtidning som publiceras våren 2009, där
alla aspekter av försöksdjursanestesi behandlas.
Även Torgny Jeneskog från Umeå universitet
medverkar i supplementet, och han gav under
kongressen ett smakprov på innehållet när han
talade om intraoperativ övervakning. 

Nils Wallin Håkansson höll
tillsammans med sin fru
Berit i en tvådagars djur -
slagsspecialiseringskurs om
ögonsjukdomar hos hund
och katt.

Under torsdagens försöks-
djurssymposium drog
Michael Swindle från 
Medical University of South
Carolina fulla hus med sina
föreläsningar om opera-
tionsteknik för försöksdjur.

VETERINÄRKONGRESSEN 2008
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HUSDJURSSYMPOSIET
För husdjursveterinärerna hade arrangörerna
också bjudit in en expert från utlandet, nämli-
gen Geert Opsomer från veterinärfakulteten
vid universitetet i Gent, Belgien. Opsomer
talade om fruktsamhetsproblem i mjölkkobe-
sättningar, speciellt för högavkastande kor.
Negativ energibalans och försämrad hälsostatus
direkt efter kalvning är centrala faktorer som
sänker kons fruktsamhet, påpekade han. Bara
om skötselrutiner och omvårdnad av djuren är
på en mycket hög nivå kan man kombinera
hög mjölkproduktion med god fertilitet, fram-
höll Geert Opsomer. Veterinären måste använda
sina ”kliniska ögon” och andra hjälpmedel för
att identifiera vad som fungerar dåligt och vad
som ska åtgärdas i mjölkstallet, fortsatte han. 

Under mötets andra dag tog husdjurssympo-
siet upp antibiotikatråden, och ett flertal
aspekter på antibiotika till livsmedelsproduce-
rande djur belystes. Bland andra diskuterade
Lars Brattberg, distriktsveterinärstationen i
Skara, delegerad behandling till gris. Han gick
igenom vad veterinären gör vid ett månads-
eller varannanmånadsrondbesök hos en djur -
ägare med delegerad behandling. – Jag anser att
det är viktigt att vi sköter de regelbundna besö-
ken, som är en förutsättning för delegeringen,
sammanfattade han. 

Björn Bengtsson från SVA underströk
Brattbergs uppmaning genom att påpeka att
antibiotikaresistens är en konsekvens av och
relaterad till omfattningen av antibiotikaan-
vändning. I förhållande till många andra länder
har Sverige en lång tradition av ansvarsfull anti-
biotikaanvändning till lantbrukets djur, men
detta är ingen självklarhet och måste hela tiden
bevakas, underströk Bengtsson.

SMÅDJURSFORSKNING OCH 
HÄSTOFTALMOLOGI
Under fredagens föreläsningar presenterade
smådjurssektionen ett smörgåsbord av aktuell
hund- och kattforskning. Bland annat gick
Johanna Miemois från SLU igenom ormbett
och ormbettsbehandling, vilket rönte stort
intresse bland åhörarna. Johannas studier är
tidigare publicerade i SVT (nr 5/08) men
många ville passa på att fråga om detaljer och
aspekter som inte fick plats i artikeln. Anna
Djupsjöbacka, Haverdal, redogjorde för en stu-
die om lungmetastaser hos tikar med juver -
tumör. 375 tikar med konstaterad juvertumör
som genomgått radiologisk metastaskontroll
granskades retrospektivt. Resultaten pekar på
att det framför allt är hos äldre tikar med 
symtom på malign tumör, metastasering
och/eller nedsatt allmäntillstånd, som man 
hittar lungmetastaser. Resultaten ger anledning
att ifrågasätta den rutinmässiga preoperativa
lungröntgenundersökningen hos alla tikar med
diagnosen juvertumör, sade hon. Genom att
välja ut vilka tikar som ska röntgas baserat på
ålder och kliniska symtom kan antalet röntgen -
undersökningar minskas väsentligt utan att
färre individer med lungmetastaser påvisas.

Vid fredagens hästsymposium dök en gam-
mal bekant till många svenska veterinärer upp:
Kristina Narfström, som numera är verksam
som professor vid University of Missouri, USA.
Kristina redogjorde för flera sjukdomar i
hästögat, bland annat i konjunktivan. De flesta
konjunktiviter hos häst är sekundära och orsa-
kade av andra ögonsjukdomar i eller omkring
ögat, påpekade hon. Behandling av konjunkti-
viter går ut på att först och främst behandla
eventuell grundorsak. Det är en fördel med rik-
tad terapi, t ex efter bakteriologisk provtagning
och sensitivitetstest. I väloljat teamwork med
Kristina Narfström talade Maria Källberg,
Regionhästsjukhuset i Ströms holm, också om

VETERINÄRKONGRESSEN 2008

Johanna Miemois föredrag om ormbett och ormbettsbehandling rönte stort in tresse
bland åhörarna. Många ville fråga om detaljer som inte fick plats i hennes artikel.
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häst oftalmologi. Genom växelvisa föreläsningar
under hela fredagen lyckades Maria och
Kristina täcka in en stor del av ögonproblema-
tiken hos djurslaget häst.

AKTUELLA INSLAG
Som vanligt under veterinärkongressen fanns
också en avdelning med aktuella inslag, där i år
MRSA och bluetonge-bekämpning hamnade i
centrum. Karin Bergström från SVA redogjorde
för sommarens utbrott av MRSA-infektion hos
häst i Uppland. Bland riskfaktorer för de drab-
bade hästarna fanns sjukhusvistelse, antibiotika-
behandling och en miljö med mer än 20 hästar
i stallet. I förebyggande syfte rekommenderade
hon de beprövade metoderna bättre stallhygien,
mindre antibiotikaanvändning och regelbun-
den handtvätt för hästskötaren.

Linda Engblom från SLU rapporterade från
en studie om utslagningsorsaker för svenska
suggor. Studien visade att i 72 procent av fallen
var utslagningen oplanerad, vilket är en hög
siffra. Omlöpningar och juverproblem stod för
en stor del av den oplanerade utslagningen,
men även hälta var en vanlig utslagningsorsak.
Ett skrämmande faktum var att för 43 procent
av de suggor som vid obduktionen visade sig ha
artrit, trodde besättningspersonalen att hältan
berodde på benbrott. Förmågan att skilja led-

inflammation från fraktur på det levande dju-
ret var inte imponerande.

Både SVA och Jordbruksverket stod för den
aktuella informationen beträffande bluetongue-
 smittan. Susanna Sternberg Lewerin från SVA
varnade för att dagens smittläge i Sverige är
samma som förra året i Danmark. Vi ser en för-
ökning och spridning av virus i symtomlösa
djur, men nästa år finns så mycket virus i djur-
populationen att även symtomen kommer.
Den enda skillnaden är att Sverige nu har inlett
en massvaccination som man inte kunde göra
förra året i Danmark. Detta kan förhopp-
ningsvis bryta den onda cirkeln.

INGA PROBLEM FYLLA SIN TID
Självklart bjöd årets Veterinärkongress på flera
ämnen än vad som kan sammanfattas på dessa
sidor, men de flesta föredragen finns utförligt
beskrivna i kongresskompendiet. Närmare 900
registrerade besökare kom till kongressen, som
förutom det vetenskapliga programmet även
gav tillfällen till många efterlängtade återseen-
den. Ett rekordstort antal utställare fanns på
plats i den nyrestaurerade aulan på Ultuna och
under pauser och kvällar hölls årsmöten och
årsmiddagar för diverse veterinära sällskap.
Den som kom till veterinärkongressen behövde
inte leta efter aktiviteter att fylla sin tid med. 

Målsättningen för arrangörerna är att denna
tradition ska fortsätta att utvecklas nästa år, då
det på nytt blir dags för Veterinärkongress på
Ultuna i november.  ■

Vid fredagens hästsymposium dök en gammal
bekant till många svenska veterinärer upp: 
Kristina Narfström, som numera är verksam 
som professor vid University of Missouri, USA.

I syfte att förebygga MRSA-
smitta rekommenderade
Karin Bergström de beprö-
vade metoderna bättre 
hygien och mindre antibio -
tikaanvändning.

VETERINÄRKONGRESSEN 2008
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Samarbetet mellan Apotekar -
societeten och SVS fortsätter inom
sektionen ”Läkemedel för djur”.
Förutom en monter på årets Veteri -
närkongress deltog sektionen med
ett program på årets Läke medels -
kongress vars tema var Läkemedel
– nya möjligheter i en värld som
förändras. Sektionen försökte i år
belysa hur djurägarna ska kunna
hitta rätt i hanteringen av läke -
medel till sina husdjur. Fokus låg 
på parasiter eftersom lämpliga
avmaskningsrutiner är frågor som
apotekspersonal ofta ställs inför.

Veterinär Dan Christensson från Statens
Veterinärmedicinska Anstalt fick starta
dagen med ett dubbelt föreläsningspass.
Åhörare på denna kongress är framför
allt olika kategorier av apotekspersonal
men även representanter för läkemedels-
företag, ibland även veterinärer. Inled -
ningsvis gick Dan därför igenom parasiter
hos hund och katt samt lämpliga
avmaskningsrutiner och tillgängliga pre-
parat. Även hästarnas parasiter presen -
terades och synpunkter på lämpligaste
sätten att bekämpa dessa. Där kan dock
inte egenvård längre komma på fråga.
Sedan ett år tillbaka är alla avmasknings-
preparat för häst receptbelagda. Orsaken
till detta är att häst på EU-nivå klassas
som ett livsmedel och man är rädd för
eventuella restsubstanser i maten.

NYA PARASITER I FRAMTIDEN
Det ökande resandet med djur och den

pågående klimatförändringen med var-
mare väder även i Norden gör att vi kan
förvänta oss nya parasiter i landet.
Fransk hjärtmask, brun hundfästing och
leishmania är exempel på exotiska
invandrare som redan dykt upp bland
våra sällskapsdjur. Det vi är mest rädda
för att få in i Sverige är dock rävens
dvärgbandmask, det skulle innebära ett
slut på våra möjligheter att äta bär i
naturen som vi alltid gjort. Inga mer
smultron på strån för våra barn.

HUSDJUR OCH SÅRVÅRD
Maria Krüger gjorde en utförlig och
klok genomgång av hur man hanterar

sår på sina husdjur. Som ägare till både
hästar, hundar, katter och andra husdjur
hade hon stor erfarenhet av att som
djurägare drabbas av både enkla och svå-
rare sårskador. Hon belyste svårigheterna
att hitta lämpligt bandagematerial och
lämnade tips och hon gick igenom olika
typer av desinfektions- och sårvårdspre-
parat. Hur och var hittar man som
djurägare den bästa informationen och
vem ska man vända sig till? Förutom
veterinär och apotekspersonal letar
numera många människor naturligtvis
information på Internet och det är då
viktigt att man kan bedöma kvalitén på
den information som ges.

Eleonor Palmér i samtal med moderator Kristina Odensvik under Apotekarsocietetens
djurläkemedelsmöte.

➤
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EGENVÅRDSPRODUKT ELLER 
LÄKEMEDEL?
Dagen avslutades av veterinär Eleonor
Palmér som klargjorde vad som skiljer
ett läkemedel från en egenvårdsprodukt
och vilka olika krav man kan ställa på
dessa olika produkter. Hon konstaterade
att marknaden för egenvård har vuxit

explosionsartat och då främst i form av
specialfoder och kosttillskott för våra
husdjur. Numera finns ett foder eller
kosttillskott för i stort sett alla tänkbara
problem hos djuren. Marknadsföring
och kontroll av dessa produkter är dock
inte alltid så bra som den borde vara. Som
djurägare ska man inte heller glömma

djurskyddsaspekten på egenvård, den får
aldrig bli så omfattande att man inte
besöker en veterinär när djuret verkligen
är sjukt och i behov av vård. Något som
man som apotekspersonal även bör vara
uppmärksamma på och ha i tankarna
när djurägare berättar om djurens pro-
blem och vill ha råd.  ■
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Jordbruksministern vill 
förnya djurskyddslagen

❘❙❚ Nya djurskyddsproblem har uppmärk-
sammats och ny forskning har tillkommit
som gör att en modernisering av djur-
skyddslagen är aktuell, skriver Jordbruks -
departementet i ett pressmeddelande 

den 25 november. Jordbruksminister Eskil
Erlandsson kommer därför att tillsätta en
utredning som ska se över djurskydds-
lagstiftningen. Det handlar enligt departe-
mentet inte om några stora förändringar,
utan snarare om hur man kan bibehålla
ett gott djurskydd med mer flexibla regler.

– Jag vet att många svenskar verkligen
värnar vårt starka skydd för djuren, men
arbetet får inte avstanna. Jag vill nu till-
sätta en utredning som ska ta reda på 
hur lagstiftningen kan bli smidigare och

mer anpassad efter djuren samtidigt 
som det starka skyddet bibehålls, säger
jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Jordbruksministern bjöd in till en 
hearing den 15 december för att höra 
hur djurskydds- och branschorganisa -
tioner ser på vad som borde ingå i 
direktiven till denna utredning.

– När nu utredningen ska tillsättas är
det viktigt för mig att få in alla kloka 
synpunkter på vad utredaren borde se
över, säger Eskil Erlandsson.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Jordbruksverket har haft som rege -
ringsuppdrag att utreda alternativ
till kastrering av smågrisar utan
bedövning. Verkets slutrapport 
presenterades nyligen, där man
föreslår dels lekmannabedövning
men även att näringen förbereder
sig för mer långsiktiga alternativ 
till obedövad kastrering.

Regeringen gav i slutet av förra året i
uppdrag åt Jordbruksverket att ”med-
verka till att utveckla teknik och system
inom svinproduktionen i syfte att göra
kastrering av smågrisar utan föregående
bedövning överflödig”. Uppdraget skulle
redovisas senast den 1 november 2008.

I ett tilläggsbeslut den 21 februari
2008 fick Jordbruksverket ett komplet-
terande uppdrag att utreda om förut-
sättningar finns för att lekmän ska
kunna använda lokalbedövningsmedel
vid kastrering av smågrisar. Jordbruks -
verket skulle, om så var fallet, ta ställ-
ning till vilka utbildningskrav som ska
ställas på den som, utan att vara veteri-
när, bedövar smågrisar vid kastrering.
Verket skulle också utföra en försöks-
verksamhet där lekmän ges möjlighet att
kastrera under bedövning och utvärdera
den verksamheten. 

OBEDÖVAD KASTRERING 
OACCEPTABEL
Den 30 oktober redovisade verket båda
dessa uppdrag i en promemoria.

Där konstateras inledningsvis att
kastrering av smågrisar utan föregående

bedövning är en hantering som i läng-
den inte är djurskyddsmässigt accepta-
bel. Ett flertal alternativa metoder är
under utarbetande, men ännu inte redo
att tillämpas i praktiken. Jordbruks ver ket
råder dock grisnäringen att påbörja för-
beredelser för att göra produktionen
mer flexibel, så att producenterna inte
av produktionsskäl hindras att välja alter-
 nativa metoder då sådana finns att tillgå.

Kirurgisk kastrering under bedövning
skulle kunna tillämpas direkt. Det råder
dock enighet om att det inte finns möj-
ligheter (vare sig ekonomiska eller per-
sonella) att anlita veterinär för att utföra
bedövning av samtliga hangrisar avsedda
för slakt. 

SJV VILL DELEGERA LOKAL-
BEDÖVNING
Jordbruksverket har undersökt förut-
sättningarna för att tillåta veterinärer att
delegera behandling med lokalbedöv-
ningsmedel till grishållare. Verket anser
att det bör finnas förutsättningar för att
lekmän, efter utbildning, ska kunna
utföra en korrekt lokalbedövning. För
delegerad användning av lokalbedöv-
ningsmedel vid kastrering av gris kan
dagens utbildning i delegerad läkeme -
dels användning utökas, menar verket.
Ansvarsfullt användande av lokalbedö-
vande läkemedel kan infogas, liksom
kunskap om den anatomiska uppbygg-
naden av testiklar och sädesledare, med

Delegerad bedövning av smågrisar
möjlig övergångslösning
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS
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beskrivning av nerv- och blodkärlsför-
sörjning. Tyngdpunkten i kurstillägget
bör ligga på hantering, dosering, och
metoder för tillförsel av läkemedel,
inklusive kontroll av bedövningseffekt
och risker vid felinjektion, enligt pro-
memorian.

På grund av individuella förhållanden

i grisbesättningarna, samt att delegerad
läkemedelsanvändning sker på den för-
skrivande veterinärens ansvar, anser Jord-
bruksverket inte att det är möjligt att
ställa krav på att samtliga grisprodu -
center ska utföra lokalbedövning på
delegation.

Det planerade försöket med bedöv-

ning utförd av lekman kunde inte
utföras på grund av att ekonomiska
medel inte kunnat uppbringas under
2008. Nödvändiga forskningsmedel kan
troligen lysas ut under våren 2009, hop-
pades Jordbruksverket.

BEDÖVNING INGEN SLUTLIG 
LÖSNING
Bedövning före kastrering innebär en
viss lindring för grisarna, men bör enligt
Jordbruksverket inte anses vara den slut-
liga lösning som föranleder ett förbud
mot obedövad kastrering. Bedövningen
ska snarare ses som en möjlighet, i vän-
tan på alternativa metoder som innebär
att kirurgisk kastrering inte längre är
nödvändig.

Immunkastrering – vaccination mot
galtlukt – är det alternativ som Jord -
bruks verket anser kunna vara närmast
en realitet. Trots farhågor från näringen
enades man vid en workshop om att
vaccinering mot galtlukt kan vara ett
alternativ till kirurgisk kastrering. En för-
utsättning är att producenternas fråge -
tecken kan rätas ut, och att en kunskaps -
bank för korrekt information om
behandlingen upprättas. För att åstad-
komma detta tog deltagarna vid work-
shopen initiativ till ett samarbete för att
gemensamt förbereda näringens olika
grenar inför ett eventuellt godkännande
av preparat för immunkastrering.  ■

➤
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Under en dag i juni belystes bety-
delsen av veterinärmedicin och djur-
hållning på det globala planet, när
VH-fakulteten vid SLU tillsammans
med FAO ordnade ett seminarium
om frågan. Författaren ger här en
sammanfattning av dagens före-
drag och diskussioner.

SEMINARIUM OM HÅLLBAR 
DJURHÅLLNING
Djurhållning och veterinärmedicin har
haft en undanskymd roll på den globala
utvecklingsagendan under de senaste
decennierna. Detta har dock ändrats
markant under de senaste åren på grund
av den globala fågelinfluensaepizootin
och livsmedelskrisen. 

Den 13 juni 2008 organiserade där-
för fakulteten för veterinärmedicin och
husdjursvetenskap vid SLU tillsammans
med Food and Agriculture Organiza tion,
FAOs Nordenkontor, ett internationellt
seminarium med titeln ”Sustain able glo-
bal livestock management – possibilities
and challenges” (Figur 1). Dagen lockade
med framstående talare från olika kun-
skapsområden men med en framtida
hållbar djurhållning som gemensam
nämnare. I publiken, som bestod av ett
70-tal personer, fanns representanter
från drygt tio länder. Den före detta
jordbruksministern Annika Åhnberg
fungerade som moderator under dagen.

Välkomsttalet hölls av dekanus Arvid
Uggla, som talade om den internationella
matkrisen och vikten av en stark jord-
brukssektor i fattiga länder som ett
medel i kampen mot svält och fattig-

dom. Han nämnde också de nackdelar
som djurhållningen i många fall för med
sig, såsom växthusgaser och kontami-
nering av vatten. Han poängterade att
dessa frågor måste tas upp om vi i fram-
tiden ska kunna få en djurhållning som
är uthållig från såväl ekonomisk och
miljömässig som social synpunkt.

DJUR I KAMPEN FÖR ÖVERLEVNAD
Dagens andra talare var statssekreteraren
på Jordbruksdepartementet Rolf Eriks -
son. Han nämnde bland annat i sitt
anförande att över 600 miljoner männi-
skor världen över är beroende av djur-
hållning för att överleva och att den glo-

bala kampen mot hunger inte bara
handlar om rättvisa handelsregler,
utan även om att stärka kapaci teten
i fattiga länder. Eriksson påpekade
att med de stigande matpriserna
idag har producenter av animalie-
produkter en chans att få ökad bety-
delse. En utmaning mot djurhåll-
ningen är djursjukdomar. Stats sekre -
teraren betonade den ökade risken för
lantbrukare i fattiga länder att drabbas
av zoonoser eftersom de traditionellt
lever mycket nära sina djur. Han passade
även på att nämna att Sverige, med 18
miljoner dollar, är den näst största
bidragsgivaren till FAOs kontrollpro-
gram mot fågelinfluensa. Avseende kli-
matförändringarna talade Rolf Eriksson
om behovet av att minska lantbrukets
effekter på miljön men även om vikten
av att anpassa dagens djurhållning till
framtidens klimat. En viktig del av detta
är att förbättra djurhälsan.

MILJÖ OCH KLIMATFÖRÄND-
RINGAR
Nästa talare var Henning Steinfeldt från
FAO som är huvudförfattare till den
mycket uppmärksammade rapporten
”Livestock’s Long Shadow” som berör
djurhållningens miljöpåverkan. Stein -
feldt talade mycket om klimatföränd-
ringar, både ur aspekten att djurhållning
till stor del bidrar till växthusgaserna
och därmed också kan stå för en stor del
av minskningen, och ur aspekten att
djurhållningen är mycket utsatt för
effekterna av klimatförändringar. Han
framhöll att det finns många faktorer
som håller tillbaka småproducenter från
de positiva trenderna på marknaden och

FAO-seminarium vid SLU

Möjligheter och utmaningar för
framtidens djurhållning

JOHANNA LINDAHL, leg veterinär, doktorand.*

FIGUR 1.En sammanfattning av föredra-
gen från seminariet kan laddas ned från 
www-vh.slu.se/SGLM/Synopsis.pdf

➤
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att det är viktigt att utveckla bidragsstra-
tegier som både gynnar djurhållarna och
miljön.

Per Rydén från Världsbanken fram-
höll behovet av en andra grön revolu-
tion. Hans åsikt var att den första gröna
revolutionens succé till viss del berodde
på att vissa områden helt lämnades
utanför, till exempel Afrika söder om
Sahara.  Han påpekade också att just
detta område är det enda område där
det inte kommer att ske någon minsk-
ning av antalet hungriga människor
inom den närmaste framtiden och kon-
tinenten verkar komma att drabbas hårt
av framtida klimatförändringar. 

Elisabeth Gauffin, mjölkbonde i
Uppland och tillika ordförande för
International Federation of Agricultural
Producers Developmental Cooperation
Committee, inledde sitt anförande med
att de höga priserna på mat är precis vad

producenterna väntat på – men hittills
har endast de ökade kostnaderna märkts
av. Hon betonade vikten av att låta jord-
brukarna vara involverade i arbetet för
att öka produktionen i olika delar av
världen. Ett av de viktigaste behoven
hos utvecklingsländer som hon nämnde
var veterinärer och veterinär kompetens,
särskilt som de stora utmaningarna mot
en uthållig djurhållning är just smitt-
samma sjukdomar och andra djurväl-
färdsproblem.

ERFARENHETER FRÅN OLIKA 
LÄNDER
Ed Rege kom från International Live stock
Research Institute (ILRI) i Nairobi, men
han är även ordförande i All African
Society for Animal Production. Han
talade om de komplexa globala faktorer
som fungerar som drivkrafter för djur-
hållningen och han uttalade sin oro för

att klimatfrågan tar fokus från övriga
utvecklingsfrågor. Han nämnde att en
framtida lösning kanske ligger i att hålla
mindre produktiva djur och istället
fokusera på djurens förmågor att till
exempel stå emot hetta och sjukdomar,
eller klara sig på mindre foder och vat-
ten. Rege baserade delar av sina slutsat-
ser på vad han kallar obekväma fakta,
som att säkerhetsåtgärder kanske ibland
skadar mer än de skyddar. Som exempel
nämndes att den masslakt av fjäderfän
som följde i fågelinfluensans spår ledde
till att djurägare istället gömde sina djur
för myndigheterna. 

Kristina Osbjer, svensk FAO-anställd
veterinär stationerad i Laos, höll ett
anförande om vikten av att ge kvinnor
inom lantbruket möjligheter och rättig-
heter till djurhållning. Hon nämnde att
förhållandena för kvinnor är mycket
olika i olika samhällen, men ofta invol-
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veras kvinnorna för lite i utvecklings -
projekt trots att det i själva verket kan
vara de som arbetar med djuren
(Figur 2). Oftast är det männen i byar
som inbjuds och deltar i olika utveck-
lingsprojekt. Enligt Osbjer vore ett
fungerande sätt för att stödja kvinnor
som håller djur, att erbjuda mikro -
lån så att de kan utveckla småskalig
handel med livsmedel av animaliskt
ursprung.

SMITTSKYDD OCH DJURHÄLSA
Karl Ståhl, virolog vid SLU och SVA,
bidrog till dagen med en diskussion
om smittskydd i småskaliga djur -
besättningar. Han påtalade flera pro-
blem som finns för att upprätthålla
smittskydd. Ett sådant är bristande
rapportering, ibland på grund av rädsla
för vad myndigheten ska göra och
ibland beroende på att dödsfall bland
djuren är så vanligt att ingen reagerar.
Till detta kommer en låg tillgänglig-
het på veterinärer och det faktum att
för mycket fattiga människor kan
även mycket små åtgärder vara alltför
kostsamma. Några av de åtgärder som
nämndes är att öka medvetenheten
om smittsamma sjukdomar hos djur-
hållare genom information och att se
till att myndigheternas åtgärder kom-
penseras. Enligt Karl Ståhl rör det sig

om stora produktionsbortfall på grund
av infektiösa sjukdomar, bara i Afrika
söder om Sahara beräknas förlusterna
röra sig om fyra miljarder dollar.

Utöver bättre skötsel, foder, djur-
hälsa och veterinär tillgång behövs
också ett bättre genetiskt material för
att kunna öka produktiviteten. Det
var utgångspunkten för Jennie Steins
anförande. Hon är doktorand vid
SLU och berättade om olika sätt att
förbättra det genetiska djurmaterialet,
bland annat genom att använda
inhemska raser som tål tropiskt klimat
bra.

Seminariet avslutades med en livlig
paneldiskussion där avdelningschef
Jan Bjerninger från Sida Natur inledde.
Vicedekan Ulf Magnusson samman-
fattade dagen genom att konstatera
att många frågor väckts som visar att
fakulteten har en viktig roll i att arbeta
för en bättre djurhållning i utveck-
lingsländer. Ett sådant arbete är ett
viktigt bidrag till att ge lantbrukare i
dessa länder en möjlighet att ta sig ur
fattigdomen.

*JOHANNA LINDAHL, leg veterinär, 
doktorand, Avdelningen för reproduktion,
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, 
Box 7054, 750 07 Uppsala.
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FIGUR 2. Kristina Osbjer framhöll att kvinnor ofta involveras för lite i utvecklings -
projekt trots att det i själva verket kan vara de som arbetar med djuren.
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6-7 Mars Avancerad Endodonti
Dr Helena Kuntsi-Vaattovaara
DVM, Dipl  AVDC, Dipl  EVD
2-dagars kurs. Språk: Engelska

21-22 Mars Parodontal kirurgi
Dr Björn Klinge Professor i parodontologi 
Dr Cecilia Gorrel BSc, MA, Vet MB, DDS, 
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2-dagars kurs. Språk: Engelska

23-26 April Kanin och smådjurstandvård
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Dr Margherita Gracis DVM, Dipl AVDC, Dipl EVDC
3-dagars  kurs. Språk: Engelska

15-16 Juni Dental röntgen och Intraoral fotografering
Leg vet. Lena Svendenius
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Ekesbo-fond för etik och
djurskydd startas
❘❙❚ Ingvar Ekesbo är en legendarisk veteri-
närprofessor, som under sina många yrkes  -
verksamma år arbetade vid institutionen
för husdjurshygien, SLU i Skara. Han var
också mycket verksam på det internatio-
nella planet, främst inom områdena djur-
skydd och djuromsorg. Som personlig
rådgivare åt åtskilliga jordbruksministrar
har Ekesbo haft stort inflytande på svensk
djurskyddslagstiftning.

Den 3 december fyllde Ingvar Ekesbo
80 år, och i samband med högtidsdagen
instiftade han ”Forskningsfonden för etik
och djurskydd i lantbrukets djurhållning”.
Fonden förvaltas av Sveriges Veterinär -
förbund och har till ändamål att främja
veterinärmedicinsk vetenskaplig forskning
som belyser etik och djurskydd för friska
och sjuka djur i lantbrukets djurhållning.
Forskningsbidrag lämnas i form av sti -
pendier till de sökande. I första hand är
stipendiet avsett för legitimerad veterinär
som är doktorand, disputerad forskare
med anknytning till universitetsinstitution,
kliniskt verksam veterinär eller veterinär
som på annat sätt har anknytning till 
lantbrukets djurhållning men kan också
ges till studerande som har högst ett år
kvar till sin veterinärexamen.

Insamlingen av pengar till fonden
påbörjandes den 3 december, och en -
skilda gåvor kan sättas in på plusgiro 
nr 15 39 33-7, märkta med ordet
”Ekesbofonden”. När tillräckliga medel
kommit in ska fondens styrelse årligen
besluta om medelstilldelning senast den
15 mars.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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KUVÖS
Aldrig använd, några år 

gammal kuvös säljes billigt.
Svar till Stall Stjärnäng 

070-387 25 26
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Vem vill göra evidensbaserad
forskning på komplementär medicin?

❘ ❙❚ replik

Med anledning av debattinlägget
”Behandling eller bluff” i SVT nr
14/08, vill följande debattör ge en
replik till några av de frågeställningar
som diskuterades där.

Jag är veterinär sedan 20 år, med tvåårig
specialistutbildning på häst (ATG), som
de senaste nio åren arbetat uteslutande
med veterinär akupunktur och osteopati
på häst. Av egen erfarenhet vet jag att
seriös forskning på akupunktur och
manipulationsmetoder på djur inte blir
prioriterad. Orsaken är ganska enkel:
universitet och forskningsinstitutioner
har inget intresse av att utföra dem. Om
de har intresse så har de ingen eller
begränsad kunskap.

Jag har varit i kontakt med två svenska
forskare för att försöka få till stånd en
klinisk prövning av osteopati (diagnosti-
sering och behandling med hjälp av
manuella tekniker) på häst. Mina erfa-
renheter och idéer ansågs intressanta,
men kontroversiella. De hade heller inte
tid. Jag har sökt medel men fått till svar
att förutom att ämnet är kontroversiellt,
har jag inte forskarbakgrund och heller
ingen forskarinstitution bakom mig. En
klinisk prövning på alternativ/komple-
mentär medicin, som utförs med bara
terapeutens händer, har heller ingen
utsikt att få pengar av t ex läkemedelsin-
dustrin.

För att nå ut till eventuellt intresse -
rade forskare har jag också försökt pub-
licera en fallrapport på över 300 hästar
som jag behandlade under 2006–2007,
med väldigt goda resultat. En sådan arti-
kel granskas på samma sätt som en fors-
karrapport och har således ingen chans
att bli antagen i t ex SVT, framför allt
när innehållet är så främmande för grans-
karna. Hur ska jag bära mig åt för att
komma i kontakt med en seriös forskar-
grupp som är intresserad av att hjälpa
mig göra evidensbaserad forskning?

OINTRESSE FÖR CANCER-
AKUPUNKTUR
I Norge har vi en internationellt erkänd
akupunktör (veterinär) som under 20 år
försökt få igång forskning på akupunk-
tur, framför allt gällande bröstcancer på
kvinnor och tumor mam på hund. Han
har mycket goda resultat. Den Norske
kreftforeningen ville för åtta–nio år
sedan sponsra forskning på hund med
tumor mam, under förutsättning att
akupunktören kunde samarbeta med
Norges Veterinærhøgskole. Dåvarande
rektor på NVH och chef på smådjurs -
kliniken, som för övrigt också forskade
på cancer, hade inte möjlighet att hjälpa
till. När smådjurskliniken fick en ny
chef flera år senare ville denna att den
kliniska prövningen skulle utföras, men
nu avslog den Norske Kreftforeningen
den nya ansökan om pengar.

För ett par år sedan skulle samme
akupunktör samarbeta med en veteri-
närtidskrift om en artikel gällande aku-

punkturbehandling av alla typer av ytliga
tumörer hos hund. Undersökningen
skulle löpa över ett år, det skulle tas nål-
biopsier av tumörerna och den största
diametern skulle mätas. När materialet
sammanställdes var resultatet fantas-
tiskt: 75 procent av tumörerna hade för-
svunnit, slutat växa eller omvandlats till
bindväv. Granskarna av artikeln fick tro-
ligen kalla fötter av det goda resultatet
och avslog publicering med motiveringen
att akupunktören inte också hade mätt
diametern på djupet. SIC!

replik

Författaren har förgäves försökt få till
stånd en klinisk prövning av osteopati
(diagnostisering och behandling med
hjälp av manuella tekniker) på häst.

➤
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SKILLNAD PÅ AKUPUNKTÖR OCH
AKUPUNKTÖR
På ett universitet i Norge skulle man
testa akupunkturens effekt på att för-
bättra livskvaliteten och minska biverk-
ningarna av strålning och cellgift hos
kvinnor med bröstcancer. Den nämnda
akupunktören ställde sina tjänster till
förfogande, men professorn var inte
intresserad. Han ville ha en lokal aku-
punktör med hänvisning till att han ville
testa ”vanlig” akupunktur, dvs alla skulle
behandlas med samma på förhand
bestämda akupunkturpunkt/er.

Det är alltför många, inom såväl
human- som veterinärmedicin, som inte
verkar förstå att det är lika stor skillnad
på olika akupunktörer som på ett barn
som precis har börjat spela fiol och en
virtuos som Isaac Stern. Om man inom
humanmedicin vill testa ut ett kirurgiskt
ingrepp inom hjärnkirurgi använder
man en erkänt duktig neurokirurg fram-
för en allmänläkare. Detsamma borde
gälla när man vill göra kliniska pröv-
ningar på alternativa/komplementära
medicinska metoder. Tyvärr finns det
många ”kokboksakupunktörer” som
behandlar symtomatiskt. Dessa terapeu-
ter saknar kunskap i att ställa en korrekt
akupunkturdiagnos. Det fantastiska med
akupunktur är att man kan ställa kausala
individuella diagnoser. Det är detta man
bör forska på, istället för att försöka
behandla skolmedicinska symtomdia-
gnoser. 

DÅLIGT UNDERBYGGDA TRADI -
TIONELLA BEHANDLINGAR
Exempel på symtomdiagnoser finner vi
också inom veterinärmedicinen. På
1980-talet behandlades otaliga hästar
med rörelsehälta/bakbensproblem som
om de var intermittenta patellaupp -
hakare: man skar av det mediala patella-
ligamentet. Det visade sig senare vara en
mindre lyckad behandling, många hästar
fick fragmentering av patellas apex (2).
Inte heller förbättrades bakbenshältan,
snarare tvärtemot. Från 1980-talet och
fram till idag opereras ett flertal 
hästar för intermittent dislokation av
den mjuka gommen (DDSP) genom att
denna klipps av i formen av en apelsin -
klyfta eller bränns med hjälp av termo-
kauter eller laser. När man såg närmare

på prestationsresultaten efter termokau-
teringrepp, visade det sig att denna
metod inte gav någon förbättring av
prestationen jämfört med kontrollgrup-
pen (5). Det finns säkert flera liknande
metoder inom veterinärmedicinen som
visat sig göra mer skada än nytta, utan
att vi för den skull dömer ut hela veteri-
närmedicinen och menar att den bör
förbjudas.

Ska det forskas på akupunktur bör
man använda erfarna akupunktörer som
behandlar kausalt och inte symtoma-
tiskt. Allt annat är meningslöst. Bara för
att en veterinär/läkare utbildat sig i aku-
punktur betyder inte det att denne
behärskar disciplinen. Det enda det bety-
 der är att vederbörande har fått en inblick
i, och några verktyg att behandla symto-
matiskt. Att bli en kausal och duktig
akupunktör, värdig att delta i en klinisk
prövning, tar år av intensivt arbete. 

ÅTERSTÄLL BALANSEN
Det är viktigt att ha klart för sig att aku-
punktur inte ska användas på vare sig
human- eller veterinärmedicinska diagno-
ser. Inom akupunktur är t ex förkylning,

astma, urinvägsproblem, huvudvärk,
eksem, illamående, mastit, etc bara sym-
tom på att individens självreglerings-
system är ur balans. Korrekt behandling
går ut på att återställa balansen genom
att finna riktig diagnos, inte genom att
behandla symtomen. Om man vill forska
på hur en viss akupunkturpunkt eller
kombination av punkter fungerar på till
exempel COPD/RAO (recurrent airway
obstruction) hos häst, kommer man
säkert inte att få bättre resultat än vanlig
veterinärmedicin. Om man däremot
behandlar de individuella hästarnas
aktiva punkter, framtagna med hjälp av
RAC (VAS) pulsen, får man fantastiska
resultat (3).

Detsamma gäller den forskning som
gjorts på örten Echinacea purpurea (röd
solhatt) och förkylning. Här blev resul-
taten inte så övertygande. Anledningen
är att Echinacea purpurea stimulerar
immunsystemet. Om det inte är ett 
försvagat immunsystem som ligger till
grund för symtomen utan istället, det vi
inom akupunktur kallar en njureförkyl-
ning, har Echinacea purpurea ingen
effekt. Detta kan jämföras med att göra

Om man akupunkturbehandlar de individuella hästarnas aktiva punkter, får man enligt
insändaren fantastiska resultat. Figuren visar de vanligaste aktiva punkterna enligt refe-
rens (3). 
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ett försök med Loratidin (Clarityn) på
alla typer av allergier och bli besviken
när nickelallergikern inte blev bra. 

STORT REFERENSMATERIAL
Akupunktur är en omfattande terapi-
form med ett stort referensmaterial. Jag
vet inte vem Edzard Ernst är eller hur
duktig akupunktör han är/var, men om
man går in på PubMed och söker på
”acupuncture” får man ca 13 500 refe-
renser, många av dem utförda i Kina.
Om några kan akupunktur är det väl
kineserna? Dessutom finns det i Kina en
mängd forskningsrapporter som inte
har översatts. Man finner det man letar
efter.

Jag har utbildat mig i osteopati istäl-
let för kiropraktik dels för att jag inte
accepterar/förstår den vokabulär som
används inom kiropraktiken (kotför-
skjutning, subluxation), dels för att det
verkar som om hästarna vid andra, tredje
behandlingen inte vill vara med längre.
Osteopati är ett relativt okänt begrepp
för de flesta, men går ut på att återställa
mobiliteten i alla kroppens leder, få
igång blodcirkulationen och avlägsna
muskelspänningar och spasmer. Med
andra ord reversera förändringar i områ-
den med somatisk dysfunktion. Tekni -
ken kan anpassas till den individuella
hästen och accepteras bättre än de kiro-
praktiska metoderna. Osteopati på häst
har praktiserats i 25–30 år, men det är
först de senaste fem till tio åren som det
har organiserats utbildning i ämnet. För
den som vill läsa mer om osteopati på
häst se referenserna (1) och (4).

DUBBELBLINDA PRÖVNINGAR 
PASSAR INTE
Jag hoppas att den här debatten kan öka
intresset för att utföra evidensbaserad
forskning på alternativa/komplementära
behandlingsmetoder och inte onyanse-
rade rop på förbud. Ju fler hinder som
sätts upp för seriösa terapeuter, desto
flera dåligt utbildade/outbildade behand-
lare kommer att dyka upp. Bästa sättet
att skydda våra djur är att ta fram ade-
kvat forskning och få fram bra godkända
utbildningar, så att marknaden kan
regleras.

Till mina kolleger inom forskning:
forska gärna på alternativa behandlings-

metoder men ta hjälp av erfarna terapeu-
ter. Dubbelblinda kliniska prövningar är
specialdesignade för läkemedelsin dus trin
och passar inte för flera av de alternativa/
komplementära medicinerna. Där emot
kan man göra enkelblinda försök där
undersökande veterinär inte vet vem
som blivit behandlad med alternativ
medicin, veterinärmedicin eller tillhör
kontrollgruppen. Likaså kan man kraf-
tigt reducera den eventuella placebo -
effekt som ägaren/tränaren/djurskötaren
kan bidra med genom att denna också
hålls ovetande. Begränsa inte terapeutens
diagnosställande och behandlingsmöj-
ligheter, det är väl så att ni är intresserade
av dessa metoders effektivitet och inte
till varje pris måste pressa in dem i
gamla försöksmodeller?

Jag vill också gärna rekommendera en
annan bok till eftertanke: Chemotherapie
heilt Krebs und die Erde ist eine Scheibe
(Kemoterapi botar cancer och jorden är
platt), av Lothar Hirneise, Sensei Verlag,
822 sidor. ISBN-nummer: 978-3-932
576-67-6. Titeln säger det mesta. Finns
översatt till engelska. 
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❘ ❙❚ replik

Vetenskap eller propaganda?

Med anledning av debattartikeln
”Behandling eller bluff” i SVT 14/08,
vill legitimerade kiropraktorers 
riksorganisation kommentera upp-
gifterna om kiropraktorer i artikeln.
Debattartikeln baserades på boken
”Salvekvick eller kvacksalveri” av
Simon Singh och Edzard Ernst.

Debattartikeln Behandling eller bluff?
av Ragnvi Ekström Kjellin i Svensk
Vete rinärtidning nummer 14/08 kan
förmod ligen skrämma och förfasa mindre
kritiska läsare, men bidrar tyvärr inte 
till att öka trovärdigheten hos Svensk
Vete rinärtidning eller den profession
den representerar genom att publicera
förtalande utsagor utan att presentera
vetenskaplig uppbackning.

I artikeln finns allt för många märkliga
påståenden för att kunna besvara samtliga
på de 6 000 tecken som vi har fått ut -
rymme för här. Låt oss därför fokusera
på det, i vår bedömning, enskilt vikti-
gaste ämnet som artikelförfattaren tagit
från den senaste sensationsboken av Singh
och Ernst. Singh är en journalist som på
sin webbsajt erkänner att han inte har
någon expertis inom varken kiropraktik
eller alternativ och komplementär medi-
cin. Ernst är en före detta självutnämnd
specialist inom homeo patiska preparat
och nålterapi vars för fattarskap ortoped-
kirurgen Gordon Waddell beskrev i
British Medical Journal som ”a critical
view of chiropractic under the guise of
scientific objectivity” (3).

KIROPRAKTIKBEHANDLING OCH
STROKE
Under rubriken ”Faror med kiropraktik”
skriver artikelförfattaren:

”Men riktigt allvarligt är att kiroprak-
tisk behandling av nacken kan ge upp-
hov till stroke, även hos unga, på grund
av att intiman i arteria vertebralis kan
skadas vid den kraftiga nackmanipula-
tionen. Skadan kan ge upphov till trom-
bosbildning m m. Hundratals fall finns
rapporterade, några även i Sverige och
många dödsfall har dokumenterats”
(Figur 1).

Intressant nog avstår hon från att
informera läsarna om vad den veten-
skap liga litteraturen har att säga i denna

fråga. I början av året utgavs rapporten
”The bone and joint decade 2000–2010
task force on neck pain and its associated
disorders”, så erkänd att den publicerats
som supplement både i Spine Journal i
februari (1) och i European Spine
Journal i april (2). Den 220 sidor långa
rapporten är resultatet av sju års arbete
från en expertgrupp bestående av över
50 forskare från nio länder och 19 olika
kliniska och vetenskapliga områden.

I förorden skriver bland annat profes-
sor Lars Lidgren vid ortopedkliniken på
Lunds Universitetssjukhus och ordfö-
rande för The Bone and Joint Decade
att rapporten representerar en ”authora-
tive study” och professor Björn Rydevik
vid ortopedkliniken på Sahlgrenska Uni-
ver sitetssjukhuset kompletterar genom
att konstatera att expertgruppen ”repre-
sents a unique gathering of international
expertise” (1).

Inget vetenskapligt stöd för skada
Expertgruppens arbete bestod i huvud-
sak av två delar, där den ena var en mer än
25 000 timmar lång systematisk genom-
 gång av internationella forskningsdata
inom området och bland annat inklu -
derade ca 32 000 forskningsartiklar och
djupanalys av mer än 1000 forsknings -
studier. Det är, enligt vår kännedom, den
mest omfattande litteraturgenomgång
och sammanställning som någonsin
gjorts inom samtliga hälso- och sjuk -
vårds områden.

Den andra delen av arbetet innefattade
nya kompletterande forskningsstudier
för att klargöra viktiga frågeställningar
inom området, såsom att undersöka
associationen mellan kiropraktorbesök

replik

FIGUR 1. Värk i nacke och huvud kan vara
tecken på dissektion i arteria vertebrobasi-
laris, menar insändaren. ➤
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och arteria vertebrobasilaris-(VBA)-
stroke samt att kontrastera denna med
associationen mellan läkarbesök och
VBA-stroke då en högre incidens för
VBA-stroke efter kiropraktorbesök än
efter läkarbesök skulle indikera en kau-
salitet i frågan.

I rapporten konkluderar författarna
otvetydigt att de inte hittar några bevis
för att kiropraktisk behandling ökar 
risken för VBA-stroke jämfört med ett
läkarbesök. De skriver också att det för-
modligen är så att den association man
ser mellan kiropraktor- eller läkarbesök
och VBA-stroke beror på att de smärtor
i nacke och huvud de drabbade söker
vård för kommer av pågående VBA-dis-
sektion. I dagsläget finns det, med andra
ord, inget vetenskapligt stöd för hypote-
sen att kiropraktisk behandling orsakar
VBA-stroke.

MANIPULATION POTENTIELL 
UTLÖSANDE FAKTOR
Vi vill dock vara noggranna med att
påpeka att resultaten inte ska tolkas som
att det därmed är bevisat att cervikal spi-
nalmanipulation är totalt uteslutet som
en potentiell utlösande faktor eller
bidragande orsak till VBA-stroke, eller
att andra kiropraktiska, ortopediska 
och neurologiska undersöknings- eller
behand lingstekniker kan resultera i
embolisk effekt. Inom kiropraktiken
kommer vi därför även fortsättningsvis att
forska i vår strävan efter att i ett så tidigt

skede som möjligt kunna identifiera
patienter med pågående dissektion eller
risk för biverkningar. Vi rekommenderar
dem som intresserar sig för ämnet och
vill arbeta som kiropraktor att söka in
till och genomgå en universitetsutbild-
ning till kiropraktor, i exempelvis Dan -
mark eller England, för att utveckla den
diagnostiska och koordinativa kompe-
tens som krävs (Figur 2).

När artikelförfattaren avslutar sin

debattartikel med att ”Framtiden finns
inom den evidensbaserade medicinen”
står vi därför helt enade. Emellertid kan
det tyckas vara ett något märkligt utta-
lande av artikelförfattaren då det står i
bjärt kontrast till att skriva och publicera
en debattartikel baserad på personligt
tyckande utan vetenskapliga referenser
och vars enda hänvisningar är två webb -
adresser samt en populistisk bok. Boken
saknar referenslista och dess författare
vägrar svara på upprepade förfrågningar
om att offentliggöra en sådan trots att
dess innehåll går på tvärs med den
vetenskapliga litteraturen.

Tydligt är att intention och exekvering
inte alltid går hand i hand.

R e f e r e n s e r

1. The bone and joint decade. The bone
and joint decade 2000–2010 task 
force on neck pain and Its associated
disorders. Spine, 2008, 33, 4S.

2. The bone and joint decade. The bone
and joint decade 2000–2010 task 
force on neck pain and its associated
disorders. European Spine Journal,
2008, 17, Supplement 1.

3. Waddell G. Evidence for manipulation 
is stronger than that for most orthodox
medical treatments. British Medical
Journal, 1999, 318, 7178, 262.

JOHAN ALDERUD

ordförande i Vetenskapliga Rådet
Legitimerade Kiropraktorers

Riksorganisation

FIGUR 2. En universitetsutbildad kiropraktor
har gedigen teoretisk och praktisk kunskap
i hur den mekaniska belastningen på olika
anatomiska strukturer ska minimeras.

➤
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Sveriges Veterinärförbund

Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

VETERINÄR-
kongressen 

2008

Kompendium
VETERINÄRKONGRESSEN 2008
Kompendium, inklusive CD-skiva, med föredrag från 2008 års Veterinär -
kongress kan beställas från veterinärförbundets kansli. OBS: Föredrag
från Smådjurssymposium Ögonsjukdomar och behandling med inriktning
på hund och katt finns ej med i kompendiet.

Kompendiet kostar 520 kronor (inkl porto och moms) vid insättning på
Sveriges Veterinärförbunds postgiro 83 80-8. Ange på talongen
”Kompendium 2008”.

Beställning kan även ske per telefon 08-545 558 20 eller per e-post 
office@svf.se mot faktura.
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 på www.medinor.se
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Medinor AB, Box 1215, 181 24 Lidingö 
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e-post: kundservice@medinor.com 
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FUJI DRI-CHEM 3500i

– Torrkemiinstrument med inbyggd elektrolytenhet

– Automatisk analysering

– Säker kalibrering med kalibreringskort

POCH-100iV DIFF

– Hematologi med enklast 

tänkbara handhavande

– Flexibilitet utöver det 

vanliga: 17 olika djurslag 

kan analyseras

– Enklast möjliga underhåll

❘ ❙ ❚ noterat

Friska kalvar blir 
lönsamma kor
❘❙❚ Forskning från SLU visar att kalvar 
som är friska under uppväxten blir mer
lönsamma som vuxna kor. Det så kallade
Kvigprojektet är den största svenska stu-
dien i sitt slag och den första som kan
visa på ett samband mellan kalvars hälsa
under uppväxten och mjölkproduktion,
fruktsamhet och juverhälsa senare i livet. 

– Vi har följt 3 000 djur i tio år vilket
gör studien till den största i sitt slag i
Sverige. Resultaten visar att det finns 
ett samband mellan hur kalvarna mår
under uppväxten och hur produktiva och
fruktsamma de blir som vuxna kor. Detta
ger ekonomiska argument till lantbrukare
att värna om sina kalvar och ungdjur,
säger Catarina Svensson, professor vid
SLU i Skara.

Bland annat framkommer att kor som
hade haft diarré som kalvar producerade
mindre mjölk under den första laktatio-
nen. Det skiljde så mycket som 344 kilo,
vilket motsvarar en förlust på 1000 kro-
nor per ko. Kor som haft grav luftvägs-
sjukdom vid tre till sju månaders ålder
hade ett kalvningsintervall som var tolv
procent längre än djur som inte drabbats
av samma sjukdom. Djur som växte upp
i spaltboxar tillsammans med fler än sju
kalvar löpte högre risk för tidigare utslag-
ning som kor än djur som växt upp i 
ströbäddsboxar.

Källa: pressmeddelande från SLU den 
19 november. ■

Betala medlemsavgiften
via autogiro
För att underlätta betalning av med-
lemsavgift till SVF kan anmälan om
autogirobetalning göras. Blanketten
Autogiroanmälan måste fyllas i. Den
finns på hemsidan www.svf.se, under
BLANKETTER och Rörande SVF. Du
kan också kontakta kansliet, så sän-
der vi blanketten till dig. När vi fått
blanketten i retur kommer avgifterna
i fortsättningen automatiskt att dras
från ditt konto varje månad.
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En djurägare anmälde veterinär AA
för felbehandling i samband med
en rutinkontroll av en häst inför
seminering, men veterinären bestred
anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Djurägaren lämnade sitt ponnysto för
seminering på ett stuteri. Hon fick
ingen information om att detta för -
farande kunde innebära någon risk för
hästen. Det var bara fråga om en enkel
rutinundersökning inför semineringen.
Hade ägaren vetat att ultraljudsunder-
sökningen kunde innebära risk för skada
hade hon kunnat fundera över ansvars-
liksom försäkringsfrågan. Veterinär AA
utförde ultraljudsundersökningen inför
semineringen ca kl 08–10. 

Enligt AAs skadeanmälan upptäcktes
blod på handsken vid undersökningen
och ingreppet avbröts samt stoet fick
antibiotika. AA hade skadat stoet men
vidtog inte nödvändiga åtgärder för att
följa upp skadans omfattning och akuta
behov. En så stor skada som en ruptur
på cirka 30 cm i diameter borde en ruti-
nerad veterinär omedelbart ha upptäckt
och åtgärdat. I stället släpptes stoet ut 
i en avlägsen hage, cirka en km från
anläggningen, utan tillsyn. Det var en
annan stoägare som upptäckte att stoet
inte kunde röra sig. Ägaren till stuteriet
ringde djurägaren ca kl 15.30 och berät-
tade om det akuta läget. Ingen ansvarig
veterinär fanns att tillgå. Djurägaren
ringde till närmaste djursjukhus för
konsultation. På grund av att det hade
gått många timmar och stoet var alltför
påverkat av smärta var prognosen nega-
tiv. Till sist fick hon tag på distriktsvete-
rinären som anlände ca kl 16.45 och gav

smärtlindring. Själv anlände djurägaren
ca kl 17.00 och fick veta att det inte
fanns något att göra. Stoet avlivades.
Hon anser att veterinär AA utsatte stoet
för onödigt lidande på grund av den
bristande uppföljningen.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
Den typ av skada som inträffade har
förut inte förekommit på stuteriet med
cirka 2 000 ingrepp per år, varav AA
utfört ungefär hälften. Inte heller har det
inträffat tidigare i hans verksamma liv.
Stoet var av större ponnytyp med en vikt
om cirka 300–350 kg. Stoet ställdes in i
undersökningsspiltan för standardkon-
troll av äggstockar och livmoder inför
semineringen. Nosbrems lades för att
minska oro och tarmkontraktioner.
Träck evakuerades och glidslem fördes in
i rektum. Efter standardundersökning
av vänster äggstock och livmoder med
ultraljud togs handen ut för att förses

Ansvarsärende

Häst dog av ultraljudsunder-
sökning

ansvarsärende

➤
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med mera glidslem. AA hade då blod på
handsken. Ingreppet avbröts och hästen
sattes på antibiotika och specialbevak-
ning. AA minns inte från någon del av
åtgärden någon avvikelse från det nor-
mala. Assisterande personal noterade
dock att hästen hade hoppat. 

På eftermiddagen visade hästen all-
varliga symtom på att skadan hade för-
värrats med tecken på stelhet, smärta
och obenägenhet att röra sig. Tillkallad
distriktsveterinär bedömde i samråd
med djursjukhus att prognosen var så
dålig att hästen snarast skulle avlivas.

Blod på handsken betyder inte ruptur
av tarm utan oftast en lesion på slem-
hinnan. Man låter då tarmen vara i fred

för att inte åstadkomma krystningar som
skulle förvärra läget. När krystningarna
sätter i gång förvärras skadan. Sårskadan
ökar snabbt i omfattning genom tarm-
kontraktioner. Just detta är vad AA tror
skedde och det ganska sent. I ett fall
med blod på handsken sätts hästen i en
speciell box efter behandlingen och står
under kontinuerlig tillsyn och under-
söks rutinmässigt av veterinär avseende
blod i träcken, koliksymtom och stört
allmäntillstånd innan denne lämnar
stallet. Troligen har denna kontroll skett
vid elvatiden inför AAs avfärd. 

JORDBRUKSVERKETS 
YTTRANDE
Jordbruksverket ansåg inte att veterinär
AA agerat försumligt vad avser under-
sökning och behandling av stoet. Verket
ville dock påpeka att enligt föreskrifterna
ska sto före seminering genomgå en gyne-
 kologisk hälsokontroll, som ska ut föras
av den ansvariga veterinären. I före skrif-
terna definieras ansvarig veterinär som
den veterinär som är utsedd av en
anordnare och godkänd av Jordbruks -
verket och som skriftligen har förbundit
sig att fortlöpande utföra de veterinära
uppgifter som följer av denna författ-
ning, med undantag för de uppgifter
som ska utföras av en officiell veterinär.

Enligt Jordbruksverkets beslut för det
aktuella stuteriet är ansvarig veterinär
för seminverksamheten en annan veteri-
när, BB. AA får alltså inte utföra uppgif-
ter som åvilar den ansvariga veterinären.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Enligt Jordbruksverkets föreskrifter ska
ett sto före inseminering genomgå en
gynekologisk hälsokontroll. Denna ska
utföras av den på stuteriet ansvarige
veterinären, vilken i detta fall var BB.
Enligt ansvarsnämndens bedömning har
veterinär AA enbart kontrollerat ägg -
stockar och livmoder, vilket inte står i
strid med Jordbruksverkets föreskrifter.

När det gäller själva undersökningen
har AA enligt nämndens mening utfört
den på ett korrekt sätt och kan inte lastas
för att en skada inträffat. Detta kan tyvärr
ibland inträffa även vid ett korrekt age-
rande från veterinärens sida. AA hand -
lade också riktigt genom att inte gå in
och försöka undersöka skadan som då
kan förvärras utan i stället låta hästen
vila och behandla med antibiotika.
Enligt ansvarsnämndens mening finns
därför ingen grund för att rikta kritik
mot veterinär AA. Anmälan ledde inte
till någon disciplinär åtgärd.

JOHAN BECK-FRIIS

Hundsjukvårdskursen 
är distans- 

utbildningen för 
sköterskor, skriven av 

veterinärer.
Den räknas som 
halvtidsstuder 

enligt CSN

Hundsjukvårdskursen går att anpassa till  
dina sköterskors behov och möjligheter,  

så att de kan både arbeta och studera  
samtidigt.  Efter två års studier kan  

kursen tenteras.
Beställ informationsbrevet  

redan idag!
08-21 03 40 eller 

info@canisacademy.se

Utbildning och arbete på samma gång!

www.canisacademy.se
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LÖNE-
ENKÄTEN
– ditt viktiga bidrag

Genom att besvara enkäten
bidrar du till att veterinär för-
bundet kan ge bra service 
till dig som ska börja ett nytt
arbete eller i övrigt vill ha råd
angående lönen. 

Ju fler svar desto bättre under-
lag för en tillförlitlig statistik.
Svara på enkäten genom att
gå in på www.svf.se. Följ län-
ken överst på sidan.
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Veterinär Mate Zoric, institutionen
för kliniska vetenskaper, SLU, för-
svarade fredagen den 21 november
sin avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln ”Lame -
ness in piglets”. Opponent var 
professor Tore Framstad, Norges
veterinærhøgskole, Institutt for 
produksjonsdyrmedisin, Oslo, Norge.

Hältor hos smågrisar är ett av de största
hälso- och djurskyddsproblemen inom
svensk grisproduktion. Utöver djurli-
dande orsakar hältorna även ekonomiska
förluster i form av döda grisar, försämrad
tillväxt och kostnader för antibiotikabe-
handlingar och extra arbetsinsatser. I en
del av avhandlingen följdes smågris pro-
duktionen vid en forskningsstation
under fyra år. Där behandlades ungefär
var tionde gris med antibiotika för hälta
under smågrisperioden. Av dessa djur
behandlades cirka 75 procent under de
tre första levnadsveckorna.

Hälta hos smågrisar kan orsakas av
skavsår och klövskador, antingen genom
att skadan smärtar vid belastning eller
genom att den fungerar som inkörsport
för en ledinfektion. I avhandlingsarbetet
syntes skavsår hos i stort sett samtliga
smågrisar vid tre dagars ålder, men de
hade som regel läkt vid tre veckors ålder.

I nästa steg jämfördes risken för
utveckling av hältor hos smågrisar i tre

olika inhysningssystem: djupströbädd
med torv samt två olika konventionella
system med betonggolv strödda med
halm. Detaljerade studier av förekomsten
av hudskador under de första levnads-
veckorna visade att smågrisar på djup-
ströbädd hade färre skador på framknän
och klövar, och dessa grisar behandlades
inte heller lika ofta mot ledinfektioner.
Djupströbädden av torv utgjorde ett
mjukt och bra underlag för smågrisarna,
men bitskador i ansiktet, liksom skador
på buk och svans var vanligare i torvsys -
temet. Det var också fler smågrisar som
lågs ihjäl av suggan i det systemet jäm-
fört med i de konventionella systemen.

Avhandlingen undersökte åtgärder
för att minska förekomsten av skavsår
och ledinfektioner i befintliga inred-
ningar. I en besättning med fyra identiska
grisningsavdelningar med betonggolv
lagades den skrovliga golvytan i två av
avdelningarna med avjämningsmassor
som anses kunna förbättra golvet sett ur
smågrisens perspektiv. De andra två
avdelningarna åtgärdades inte, men i den
ena fördubblades strögivan med halm.
Golvlagningarna minskade mängden
klövskador och mekaniska skador på
kroppen betydligt samtidigt som de
minskade förekomsten av ledinfektioner
hos smågrisarna. Även en fördubblad
halmgiva minskade antalet ledinfektioner
något. Lagning av betonggolv och en
ökad strömängd kan således utgöra vik-
tiga förebyggande redskap mot såväl
skavsår och klövskador som ledinfek -
tioner.  ■

Färre hältor hos
smågrisar på mjuka
och släta golv

disputationer

Snabbare. Enklare. Smartare.

SweVet Piab AB 
Tel 0416-258 25
Fax 0416-258 31
info@swevet.se
www.swevet.se

SweVet 
säljer DR, 
digital-
röntgen 
från Eklin

Läs mer om våra  
DR-system för  
smådjur och häst  
på www.swevet.se

När du skriver till veterinärtidningen – tänk på att illustrationer
(= foton, teckningar, grafer, röntgenbilder etc) underlättar läsandet.
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Vilken är din diagnos? – Svar
SVAR
Fibromatös epulid. De mikroskopiska bilderna är från
nybildningens inre delar. Proverna består till övervägande
del av lucker, tämligen cellulär mesenkymal vävnad upp-
byggd av spol- till lätt stjärnformade fibroblaster omgivna
av eosinofila kollagena trådar/fibriller (Figur 3 och 4,
grön pil). Distribuerat i den mesenkymala vävnaden ses
också små kapillärliknande, tunnväggiga kärl (Figur 3,
svart pil). I Figur 1 förekommer dessutom grenade struk-
turer uppbyggda av små, kubiska epitelceller vilka visar
tendens till perifer palissadering, dvs cellerna står ”som
på rad” eller som ett stängsel (Figur 3, röd pil). I Figur 2
kan man observera enstaka noduli av benliknande väv-
nad deponerad i bindväven (Figur 4, svart pil).

Den sammantagna bilden, med cellulär, mesenkymal
vävnad/bindväv innehållande epiteliala strängar av den
beskrivna typen samt öar av ben-/broskliknande vävnad
är förenlig med en så kallad fibromatös epulid.

DISKUSSION
Detta är en benign odontogen tumör utgående från det
periodontala ligamentet. Tumören är således främst stro-
mal, men i ca 60 procent av fallen ses också det här
beskrivna epiteliala inslaget. Fibromatösa epulider före-
kommer främst hos brakycefala hundraser (t ex boxer
och bulldogg) och uppträder från ca tre års ålder.
Tumörerna sitter ofta som i det aktuella fallet runt canin-
tänderna, har rosavit färg och fast till hård konsistens.

Fibromatösa epulider kan trycka undan tänder i sin
omgivning. Detta sker dock genom att tumören expan-
derar, någon infiltrativ växt i tänder eller alveolar-/käkben
förekommer inte. Prognosen är på grund av tumörens
benigna karaktär och expansiva växtsätt god. Kirurgiskt
avlägsnande är vanligen botande.

Problemet med diagnostiken av fibromatösa epulider
är att dessa kliniskt inte säkert går att skilja från den
betydligt mer aggressiva akantomatösa epuliden (akanto-

CURIX 60 AGFA
framkallningsmaskin

TILL SALU
Maskinen är ca 10 år och funge-
rar utmärkt. Är servad regelbun-
det (ny torkenhet i nov -07) av
MTA och Borntech Medicinsk
Röntgenteknik.

I priset ingår:
Kassetter CEA och AGFA: 
G400 samt Regular 6 st 18x24, 
2 st 24x30, 2 st 30x40 samt 
1 st 34x43.

AGFA film 35x43 2 kartonger,
18x24 1 kartong och röntgen  -
kuvert ca 50 st.

Teknisk dokumentation till CURIX
60, märkmaskin för film, filmför-
varingslådor etc.

Pris: 17 500:– + moms och frakt.

För information kontakta:
Annika Stafrén, tel 060-147017
mobil 0702-455046 eller
annika.stafren@telia.com

Djurkliniken i Sundsvall AB 

KURS KL 10.00–15.00

Målgrupp:
Veterinärer och djursjukvårdare med fördjupat intresse för anestesi.
Årets kurs är djurslagsövergripande.

Lokalanestesi vid smådjurskirurgi
Chefveterinär Lennart Sjöström, DECVS, djursjukhuset, Strömsholm

Underlätta munhåleingrepp med hjälp av lokalanestetika
som smärtlindring på smådjur och häst – ”knep och knåp”
Leg tandläkare Torbjörn Lundström, djurtandvårdslkiniken, Söderköping

Dissociativ anestesi av birmakatter
Djursjukvårdare Marie Ivarsson, Växsjö djursjukhus

ANMÄLAN OCH INFORMATION
se www.vetaventilen.se

Ingen kursavgift uttas för medlemmar i Sällskapet för djuranestesi.

ÅRSMÖTE KL 15.00–16.00

inbjuder till kurs i

Lokalanestesi
Lördag 17 januari 2009
Regiondjursjukhuset, Strömsholm
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Vårdprov ställs in på SLU
❘❙❚ SLU beklagar beslutet att lägga ner
arbetet med vårdprov för sökande till
veterinärutbildningen. Högskoleverket 
får inga extra pengar från regeringen för
att driva projektet vidare, rapporterade
Upsala Nya Tidning den 17 november.
Vårdprovet var ett försök att slippa lotta
ut platser bland sökande med högsta
gymnasiebetyg och högskolepoäng.

– Tanken var att selektera dem som
hade bättre förutsättningar att ta till sig
utbildningen. Vi tycker att det är synd att
provet läggs ned, säger Clarence Kvart,
professor vid SLU som suttit med i
Högskoleverkets referensgrupp.

Vårdprovet användes för första gången

vid antagningen till veterinärprogrammet
vid SLU våren 2008. Men att vidareut-
veckla vårdprovet bedöms kosta mer än

man tidigare beräknat och regeringen 
har inte tillskjutit några extra pengar till
Högskoleverket för projektet. ■

FIGUR 4. Fibromatös epulid. I det cellrika, mesenkymala
stromat (grön pil) ses en härd av benliknande vävnad
(svart pil). HE-färgning, cirka 50 gångers förstoring.

matöst ameloblastom). Den senare är också en odonto-
gen tumör, dock utgående från odontogent epitel och
inte som fibromatösa epulider från det mesenkymala
perio dontala ligamentet.

Fibromatösa och akantomatösa epulider liknar således
varandra makroskopiskt, men de senare växer till skillnad
från de förra infiltrativt, kan destruera såväl tänder som
käkben och recidiverar ofta efter kirurgiskt avlägsnande.
I differentialdiagnostiken av dessa båda tumörtyper är
såväl histologisk vävnadsundersökning av tumörmaterial
som röntgen av käkbenet användbara instrument. 

Även rena hyperplasier i tandköttet, så kallade fibrösa
hyperplasier, har en liknande makromorfologi som fibro-
matösa epulider. Histologisk undersökning kan användas
för att skilja dessa förändringar åt.

Flera andra varianter av odontogena tumörer finns
beskrivna hos hund, men fibromatösa och akantomatösa
epulider är de som förekommer oftast. 

Icke-odontogena tumörformer som uppträder i mun-
hålan hos hund är bland annat benign, virusorsakad oral
papillomatos samt de maligna neoplasierna plattepitels-
karcinom, malignt melanom och fibrosarkom. Samtliga
dessa tumörer ger dock vanligen en annan klinisk bild än
fibromatösa och akantomatösa epulider, och förväxlas
därför inte så lätt med de senare.

FIGUR 3. Fibromatös epulid. Bilden visar ett cellrikt, 
mesenkymalt stroma med små, spolformade fibroblaster
omgivna av kollagena trådar/fibriller (grön pil) samt 
innehållande små kapillärer (svart pil). Observera även
epitelsträngar i den mesenkymala vävnaden (röd pil).
HE-färgning, cirka 50 gångers förstoring.

❘ ❙ ❚ noterat

Regiondjursjukhuset Helsingborg har nöjet att meddela följande stipendie   -
utdelning om vardera 20 000 kr ur docent Kerstin Orstadius Minnesfond:

Veterinär Inger Karlsson, Hässelby Veterinärpraktik, för projektet:
Utvärdering av klådstillande och antiinflammatorisk effekt vid behandling
med Zubrin hos hundar med ytlig pyodermi.

Veterinär Ulrika Dreimanis, för sitt forskningsprojekt: 
Förhudscytologi som diagnostisk test vid fastställande av östrogenprodu-
cerande testikeltumör hos hund.

Vi gratulerar stipendiaterna!
Fondkommittén

Kerstin Orstadius Minnesfond
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IN MEMORIAM

Nils-Åke Fag till minne
Vår vän och arbetskamrat Nils-Åke har
lämnat oss i stor saknad efter en lång
tids sjukdom. Nils-Åke Fag var bara 57
år, när han avled den 19 november. Han
fick för knappt två år sedan diagnosen
atrofisk lateral skleros ALS (amyotrofisk
lateralskleros), en fortskridande och
nedbrytande neurologisk sjukdom som
successivt försvagar olika muskler i
kroppen. 

Nils-Åke arbetade inom fåraveln och
som lärare innan han tog sin veterinär -
examen 1983. Han arbetade sedan som
allmänpraktiserande veterinär till 2001,
då han började på Jordbruksverket.
Många djurägare känner Nils-Åke från
hans tid både som statlig och privat
distriktsveterinär. Under vårarna hade
han under flera år med sig veterinärstu-
denter, för att de skulle få erfarenhet 
av hästkastrationer ute i praktisk verk-
samhet.

I sitt arbete på Jordbruksverket var
han hjälpsam och spred glädje och en
positiv anda omkring sig. Man kunde
alltid be Nils-Åke om hjälp och han hade
en stor erfarenhet både som veterinär
och av livet i övrigt att dela med sig av.

Nils-Åke var duktig på att skriva.
Han svarade alltid på frågor i brev och 

e-post på ett trevligt sätt, även om
beskedet han gav kunde vara negativt
för mottagaren. Många veterinärer kän-
ner till Nils-Åke genom de kåserier han
skrivit för Svensk Veterinärtidning. Han
har också gett ut två mycket trevliga och
läsvärda böcker på eget förlag under sin
sjukdomsperiod; ”En historia om skinn”
och ”Börja med får”.

Nils-Åke talade gärna om sin familj,
som vi förstod betydde mycket för
honom. Tillsammans drev de en fårgård
utanför Gränna med framgångsrik avel,
framför allt avseende skinnkvalitet.
Många av oss njuter av underbara skinn
från Gunneryds får. Nils-Åke bidrog
också till fåravelns utveckling genom att
varje år avelsbedöma baggar och mönstra
lamm på många platser i landet. I den

rollen var han mycket uppskattad.
Flera av oss har haft glädjen att följa

med Nils-Åke och märka fåglar, en verk-
samhet som han började med i ungdo-
men tillsammans med sin far och sedan
återigen tog upp i vuxen ålder. Han var
en av Riksmuseets ringmärkare. Det är
en härlig känsla att hålla en liten fågel i
handen för att den ska märkas och sen
låta den flyga iväg fritt. Genom ring-
märkta fåglar har Nils-Åke lämnat spår
och minnen efter sig på många håll i
världen. 

Nils-Åke var aktivt kristen och vi
upplevde att han levde som han lärde.
Som arbetskamrat på Jordbruksverket
var han lugn, harmonisk och omtänksam
och verkade tycka om alla människor.
Han lyfte gärna fram andras insatser,
hellre än att framhäva sina egna för-
tjänster. 

In i det sista var Nils-Åke aktiv och
förde diskussioner med oss arbetskam -
rater. Trots sjukdomen upplevde vi att
han utstrålade en styrka som även lyfte
oss andra. Han var en kunnig, snäll och
behaglig arbetskamrat som lämnar ett
stort tomrum efter sig. Mitt i vår sorg
och saknad känner vi ändå glädje när vi
pratar om Nils-Åke.

arbetskamraterna på Jordbruksverket
genom 

Elisabeth Mustonen
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En epok på SVF-kansliet
tar slut

Förbundskansliets trotjänare Agneta
Svensson går i pension vid årsskiftet och
det är ingen överdrift att säga att en
epok därmed tar slut. Agneta började
arbeta på veterinärförbundets kansli
redan 1965 och har alltså varit i förbun-
dets tjänst i inte mindre än 43 år. Det är
därför med stor ödmjukhet vi – med ett
fåtal år i förbundets tjänst – skriver dessa
rader.

Under Agnetas tid har en stor utveck-
ling skett. Kansliet har utökats från fyra
till dagens tolv personer och förbundets
medlemsantal har stigit från dryga 1000
till dagens ca 2 800 medlemmar. Hon
har även sett sex förbundsordföranden
och tio kansliveterinärer komma och gå. 
Agneta har kommit att personifiera vete-
ri närförbundet och utgjorde tillsammans

med dåvarande förbundsdirektören
Ingvar Tege, i praktiken, kansliet under
många år. Hon har alltså varit med och
lagt grunden för den omfattande verk-
samhet som bedrivs idag. Agneta har all-
tid varit intresserad av och engagerad i
sitt arbete och det har aldrig varit någon
arbetsuppgift som varit omöjlig att lösa.
Medlemsservice, effektivitet och inte

minst utveckling är honnörsord för
Agneta och hon har hela tiden drivit och
bejakat den tekniska utvecklingen på
kansliet. Hon känner förbundets verk-
samhet och dess medlemmar som ingen
annan och det är inte för mycket sagt att
Agneta i hög grad bidragit till den famil-
jära känsla som finns inom SVF.

Agneta har genom sin insats och sitt
glada och positiva förhållningssätt gent -
emot medlemmarna och oss kolleger på
kansliet varit en ovärderlig tillgång för
Sveriges Veterinärförbund. Vi kommer
att sakna hennes närvaro på flera sätt
samtidigt som veterinärförbundet
naturligtvis gläds med henne och hen-
nes familj för att hon välförtjänt får dra
ner på tempot lite. Våra varmaste lyck-
önskningar inför livet som pensionär,
Agneta!

KARIN ÖSTENSSON

förbundsordförande
PER CARLSSON

kanslichef

kanslinytt

Negativa foderreaktioner: inget mer kliande!

Att kontrollera klåda hos hundar och 
katter har varit ett pussel.

Varierande och komplexa sjukdomsbilder  
kräver flexibla dietval.  

Royal Canins nya Hypoallergenic förenklar allting.
P
ho

to
s 

: 
La

nc
ea

u 
- 
La

ba
t/

R
ou

qu
et

te
/

A
ri
ok

o 
- 
3
D

 :
 C

. 
H

er
vé

 -
 0

7
/

2
0
0
8
.

Ny standard för  
allergiska hundar  
med tendens till 
övervikt

Hydrolyserad diet med kliniskt  
bevisad effektivitet

Royal Canin Sverige AB, kundservice tel: 031-742 42 40, e-post: vet.info@royalcanin.se
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Kurs i anestesi og smerte-
lindrig for dyrepleiere

Nærmere opplysninger ved Åshild Roaldset,
sevu@veths.no eller www.veths.no www.veths.no

Kurset gjennomføres på Norges veterinærhøgskole onsdag 11. – fredag 13. februar 2009

c
re

s
to

c
k

Etterutdanning

Kurset er forelesningsbasert og bygger på 2 tidligere

samlinger i anestesi og smertelindring, for dyrepleiere.

Undervisningen er rettet mot erfarne dyrepleiere, 

men kurset kan være nyttig for veterinærer. Tema for

samling 3 er anestesi av smådyr ved forskjellige syk-

domstilstander. Forelesningene vil bli holdt på engelsk.

Foreleser: Alessandra Bergadano, DVM, Dr.med.vet.,

Dipl. ECVAA Vetsuisse-Faculty, University of Bern.  

Pris: NOK 6000 eller 5000 ved påmelding før 1. januar

Påmeldingsfrist: 16. januar 2009

Faglig ansvarlig for kurset er Førsteamanuensis

Henning Andreas Haga.

3samling

■  Nedanstående uppgifter är hämtade
från Läkemedelsverkets hemsida
www.lakemedelsverket.se. Där kan du
söka efter utförligare information om
läkemedlen. Ytterligare upplysningar
finns även på www.fass.se.

Godkända läkemedel
Rifen vet, 100 mg/ml injektionsvätska,
lösning, Rx

Datum för godkännande: 2008-04-04
Ombud: ViaVet Scandinavia AB,

Åstorp
ATC-kod: QM01A E03 (ketoprofen)
Läkemedlet marknadsförs inte i

Sverige. Ingen godkänd, svensk text
finns.

Rifen vet är ett generikum till 
i Sverige godkända Romefen vet. 
(Merial S.A.S.).

Godkända indikationer: 
Häst – Sjukdomar i leder och muskel-
skelettsystemet i förbindelse med akut

smärta och inflammationer t ex hälta
efter trauma, artrit, osteit, spatt, 
tendinit, bursit, navikulit, fång, myosit.
Ketopro fen är även verksamt vid post -
operativa inflammationer, symtomatisk
behandling av kolik och feber.
Nötkreatur – Sjukdomar associerade
med inflammationer, smärta eller feber
t ex luftvägssjukdomar, mastit, ben/led-
och muskel/skelettrubbningar såsom
hälta, artrit och lätt smärta efter för-
lossning, trauma.
Svin – Sjukdomar associerade med
inflammationer, smärta eller feber t ex
behandling associerad med mastit-
metrit-agalakti (MMA) syndrom, 
luftvägsinfektioner, symtomatisk
behandling av feber.

Nobivac KC vet, frystorkat pulver och
vätska till suspension för nasal admini-
strering, Rx

Datum för godkännande: 2008-05-09
Ombud: Intervet AB, Danderyd
ATC-kod: QI07A (hund)
De aktiva substanserna Bordetella

≥108,0 och ≤109,7cfu1 levande Bordetella
bronchiseptica-bakterier, stam B-C2 och
≥103,0 och ≥105,8 TCID50

2 levande
hundparainfluensavirus, stam Cornell. 
1colony forming units
2tissue culture infective dose 50 % 
ingår ej i något i Sverige tidigare god-
känt veterinärläkemedel.

Godkända indikationer: För aktiv
immunisering av hundar mot Bordetella
bronchiseptica och hundparainfluensa -
virus inför perioder med ökad smitto-
risk, för att minska kliniska symtom
orsakade av Bordetella bronchiseptica
och hundparainfluensavirus samt för
att minska utsöndring av hundpara -
influensavirus.

Immunitetens insättande: För Borde -
tella bronchiseptica, 72 timmar efter
vaccinering. För hundparainfluensa-
virus, tre veckor efter vaccinering.

Immunitetens varaktighet: Ett år.

Nobivac Tricat Novum vet, frystorkat
pulver till injektionsvätska, suspension, Rx

Datum för godkännande: 2008-05-09

läkemedel

➤
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Ombud: Intervet AB, Danderyd
ATC-kod: QI06A D04 (vaccin mot

panleukopenivirus/parvovirus och katt -
snuva (rhinotrakeitvirus och calicivirus)

Ny produkt innehållande de i Sverige
godkända substanserna – levande, för-
svagat felint calicivirus stam F9: minst
4,6 log10 PFU (Plaque Forming Units);
levande, försvagat felint herpesvirus 
typ 1 stam G2620A: minst 5,2 log10

PFU; levande, försvagat felint panleu-
kopenivirus stam MW-1: minst 4,3
log10 CCID50 (cell culture infective
dose 50%).

Godkända indikationer: Aktiv immu-
nisering av katt: – för att reducera 
kliniska symtom orsakade av infektion
med felint calicivirus (FCV) och felint
herpesvirus typ 1 (FHV), – för att före-
bygga kliniska symtom, leukopeni och
virusutskiljning orsakad av infektion
med felint panleukopenivirus (FPLV).

Immunitetens insättande: mot FCV
och FHV, fyra veckor; mot FPLV, tre
veckor.

Immunitetens varaktighet: mot FCV
och FHV, ett år; mot FPLV, tre år.

Leventa vet, 1 mg/ml oral lösning för
hund, Rx 

Datum för godkännande: 2008-05-30
Ombud: Intervet AB, Danderyd 
ATC-kod: QH03A A01 (levotyroxin-

natrium) 
Ny produkt innehållande den i

Sverige godkända substansen levoty -
roxinnatrium. 

Godkända indikationer: För behand-
ling av hypotyreos hos hund. 

Vetmedin vet, 1,25 mg tuggtablett, 2,5
mg tuggtablett, 5 mg tuggtablett, Rx 

Datum för godkännande: 2008-06-13 
Innehavare av godkännande för för-

säljning: Boehringer Ingelheim
Danmark A/S, Köpenhamn, Danmark 

ATC-kod: QC01C E90 (pimobendan) 
Ny läkemedelsform till i Sverige god-

kända Vetmedin vet 2,5 mg, 5 mg och
1,25 mg kapsel, hård.

Godkända indikationer: Behandling
av hjärtinsufficiens hos hund härrörande
från dilaterad kardiomyopati eller
mitralisinsufficiens. 

Vetoryl,10 mg kapsel, hård, till hund, Rx 
Datum för godkännande: 2008-07-03 

Ombud: Orion Corporation, Orion
Pharma Animal Health, Åbo, Finland 

ATC-kod: QH02C A01 (trilostan) 
Lägre styrka till i Sverige redan god-

kända Vetoryl. 
Godkända indikationer: För behand-

ling av hypofys- och binjurerelaterad
hyperadrenokorticism (Cushings
syndrom) hos hund.

Dolagis vet, 50 mg tablett för hundar, Rx 
Datum för godkännande: 2008-07-18 
Ombud: Scanvet Eläinlääkkeet Oy,

Parola, Finland 
ATC-kod: QM01A E91 (carprofen) 
Dolagis vet är ett generikum till i

Sverige godkända Rimadyl vet (Pfizer
Oy, Animal Health). 

Godkända indikationer: Smärtlind ring
och inflammationshämning i samband
med muskel- och skelettsjukdomar och
degenerativ ledsjukdom, samt som
uppföljande behandling till parenteral
analgesi vid behandling av postoperativ
smärta hos hund. 

Rapidexon vet, 2 mg/ml injektionsvätska,
lösning, Rx 

Datum för godkännande: 2008-07-18 
Innehavare av godkännande för för-

säljning: Eurovet Animal Health BV,
Bladel, Nederländerna 

ATC-kod: QH02A B02 (dexametason) 
Rapidexon vet är ett generikum till i

Sverige godkända Dexadreson vet
(Intervet International BV).  

Godkända indikationer: Till häst,
nötkreatur, svin, katt och hund. Dexa -
metason kan användas för behandling
av inflammatoriska eller allergiska till-
stånd. Till nötkreatur: Behandling av
primär ketos (acetonemi), förlossnings -
induktion. Till häst: Behand ling av
artrit, bursit eller tendosynovit. 

Procyon Pi/L vet, frystorkat pulver och
vätska till injektionsvätska, suspension, Rx

Datum för godkännande: 2008-10-03
Innehavare av godkännande för för-

säljning: Schering-Plough A/S,
Ballerup, Danmark

ATC-kod: QI07A J (levande och
inaktiverade virala och bakteriella 
vacciner)

Ny produkt innehållande de i Sverige
godkända substanserna: Leptospira
interrogans, inactivated, serovar

canicola, strain 115; Leptospira interro-
gans, inactivated, serovar icterohaemorr-
hagiae, strain 117; Canine parainfluensa
virus (CPi), live attenuated, strain
Philips Roxane.

Godkända indikationer: Aktiv immu-
nisering av hundar från sex veckors
ålder för att förebygga dödlighet och
minska kliniska sjukdomssymtom orsa-
kade av Leptospira interrogans serovars;
icterohaemorrhagiae och canicola samt
för att minska virusutsöndring av 
hund parainfluensavirus. Immunitet 
har demonstrerats från tre veckor efter
grundvaccinationen mot parainfluensa
(endast serologiskt svar) och fyra 
veckor efter grundvaccinationen mot
Leptospira interrogans serovar icterohae-
morrhagiae och canicola. Durationen av
immuniteten är 12 månader (challenge).

Dolpac vet för små hundar, Dolpac vet
för medelstora hundar, Dolpac vet för
stora hundar, tablett, Rx 

Datum för godkännande: 2008-10-31 
Innehavare av godkännande för för-

säljning och ansvarig tillverkare:
Vetoquinol SA, Lure, Frankrike 

ATC-kod: QP52A A51 (prazikvantel,
kombinationer) 

Ny produkt innehållande de i 
Sverige godkända substanserna oxantel,
prazikvantel och pyrantel. Den aktiva
substansen oxantel ingår ej i något i
Sverige tidigare godkänt veterinärläke-
medel. 

Godkända indikationer: (Läkemedlet
marknadsförs inte i Sverige. Ingen god-
känd, svensk text finns.) For curative
treatment of dogs harbouring mixed
parasitic infestations with the following
adult stages of nematode and cestode
species: Nematodes: Toxocara canis,
Toxascaris leonina, Ancylostoma cani-
num, Uncinaria stenocephala, Trichuris
vulpis. Cestodes: Dipylidium caninum,
Taenia spp. 

Procyon DA2PPi/Cv vet, frystorkat 
pulver och vätska till injektionsvätska,
suspension, Rx

Datum för godkännande: 2008-11-07 
Innehavare av godkännande för 

försäljning: Schering-Plough A/S,
Ballerup, Danmark 

ATC-kod: QI07A H (levande och
inaktiverade virala vacciner) 
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Ny produkt innehållande de i Sverige
godkända substanserna canine adeno -
virus type 2 (CAV2), strain Ditchfield
m.fl. 

Godkända indikationer: (Läkemedlet
marknadsförs inte i Sverige. Ingen god-
känd, svensk text finns.) For the active
immunisation of dogs from 6 weeks of
age to prevent mortality and reduce cli-
nical signs of disease caused by canine
distemper virus, canine parvovirus and
infectious canine hepatitis; to reduce
clinical signs and viral shedding of
canine adenovirus type 2; to reduce
viral shedding of canine parainfluenza
virus and canine parvovirus; to reduce
intestinal infection caused by canine
coronavirus. 

Immunity has been demonstrated
from 3 weeks after the first dose for
parvovirus; 

3 weeks after the primary vaccination
course for distemper, parainfluenza
(serological response only), and for
coronavirus; 4 weeks after the primary
vaccination course for canine adeno -
virus.

Duration of immunity is 4 years for
distemper, adenovirus (CAV1 and

CAV2) and parvovirus and 12 months
for parainfluenza and coronavirus. 

Procyon Parvo vet, frystorkat pulver och
vätska till injektionsvätska, suspension, Rx

Datum för godkännande: 2008-11-07 
Innehavare av godkännande för 

försäljning: Schering-Plough A/S,
Ballerup, Danmark 

ATC-kod: QI07A D01 (parvovirus
vaccin) 

Ny produkt innehållande den i
Sverige godkända substansen canine
parvovirus, strain SAH 2b. 

Godkända indikationer: (Läkemedlet
marknadsförs inte i Sverige. Ingen god-
känd, svensk text finns.) For the active
immunisation of dogs from six weeks
of age to reduce viral shedding, prevent
mortality, and reduce clinical signs of
disease caused by canine parvovirus
strain 2b. Immunity has been demon-
strated from three weeks after the first
vaccination. 

Duration of immunity is four years. 

Procyon Pi/Cv vet, frystorkat pulver och
vätska till injektionsvätska, suspension, Rx

Datum för godkännande: 2008-11-07 

Innehavare av godkännande för 
försäljning: Schering-Plough A/S,
Ballerup, Danmark 

ATC-kod: QI07A H (levande och
inaktiverade virala vacciner) 

Ny produkt innehållande de i Sverige
godkända substanserna canine para-
influensa virus (CPi), live attenuated,
strain Philips Roxane m fl. 

Godkända indikationer: (Läkemedlet
marknadsförs inte i Sverige. Ingen god-
känd, svensk text finns.) For the active
immunisation of dogs from six weeks
of age to reduce viral shedding of 
canine parainfluenza virus; to reduce
intestinal infection caused by canine
coronavirus.

Immunity has been demonstrated
from three weeks after the primary 
vaccination course for parainfluenza
(serological response only), and for
coronavirus.

Duration of immunity is 12 months. 

Godkända parallellimporter
Nobivac DHPPi vet, pulver och vätska
till injektionsvätska, suspension, Rx

Datum för godkännande: 2008-05-22
Innehavare av godkännande för för- ➤
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säljning: Omnidea AB, Stockholm
ATC-kod: QI07A D04 (valpsjuka +

hepatit + parvovirusinfektion + para-
influensa)

Godkända indikationer: Se godkänt
direktimporterat läkemedel Nobivac
DHPPi vet, pulver och vätska till 
injektionsvätska, suspension, godkän-
nandenr 12612.

Inga avvikelser i förhållande till det
direktimporterade.

Nobivac DHP live vet, frystorkat pulver
och vätska till injektionsvätska, suspen-
sion, Rx

Datum för godkännande: 2008-05-29 
Innehavare av godkännande för 

försäljning: Omnidea AB, Stockholm 
ATC-kod: QI07A D02 (valpsjuka +

hepatit + parvovirusinfektion) 
Godkända indikationer: Se godkänt

direktimporterat läkemedel Nobivac
DHP live vet frystorkat pulver och
vätska till injektionsvätska, suspension,
godkännandenr 11373.

Inga avvikelser i förhållande till det
direktimporterade.

Nobivac Tricat vet, frystorkat pulver och
vätska till injektionsvätska, suspension, Rx

Datum för godkännande: 2008-06-25 
Innehavare av godkännande för för-

säljning: Omnidea AB, Stockholm 
ATC-kod: QI06A D04 (vaccin mot

panleukopenivirus/parvovirus och katt -
snuva (rhinotrakeitvirus och calicivirus)) 

Godkända indikationer: Se godkänt
direktimporterat läkemedel Nobivac
Tricat vet, frystorkat pulver och vätska
till injektionsvätska, suspension, god-
kännandenr 12613. 

Inga avvikelser i förhållande till det
direktimporterade.

Läkemedel godkända av
Europeiska kommissionen
ProteqFlu, injektionsvätska, suspension, Rx

Datum för godkännande: 2008-04-25
Ombud: Merial Norden A/S,

Skovlunde, Danmark
ATC-kod: QI05A D02 (equint 

influensavirusvaccin)
Ny produkt där virusstam uppdaterats

jämfört med tidigare godkännande.
Godkända indikationer: Aktiv immu-

nisering av hästar från 4 månaders
ålder mot hästinfluensa för att reducera

kliniska symtom och virusutsöndring
efter infektion.

Immunitet inträder 14 dagar efter
grundvaccinering.

Varaktighet för immuniteten som
inducerats av vaccinationsplanen: 
5 månader efter grundvaccination och
1 år efter den tredje vaccinationen.

ProteqFlu-Te, injektionsvätska, suspen-
sion, Rx

Datum för godkännande: 2008-04-25
Ombud: Merial Norden A/S,

Skovlunde, Danmark
ATC-kod: QI05A I01 (equint influ-

ensavirusvaccin + stelkrampsvaccin)
Ny produkt där virusstam uppdaterats

jämfört med tidigare godkännande.
Godkända indikationer: Aktiv immu-

nisering av hästar från 4 månaders
ålder mot hästinfluensa för att reducera
kliniska symtom och virusutsöndring
efter infektion samt mot stelkramp för
att förhindra dödlighet.

Immunitet inträder 14 dagar efter
grundvaccinering.

Varaktighet för immuniteten som
inducerats av vaccinationsplanen: 
5 månader efter grundvaccination och
1 år efter den tredje vaccinationen.

Posatex, 8,5 mg/ml+0,9 mg/ml+0,9 mg/
ml, örondroppar, suspension för hund, Rx

Datum för godkännande: 2008-06-23 
Ombud: Schering-Plough AB,

Animal Health, Stockholm 
ATC-kod: QS02C A91 (mometason

och antiinfektiva medel) 
De aktiva substanserna orbifloxacin,

mometasonfuroat (som monohydrat)
och posakonazol ingår ej i något i
Sverige tidigare godkänt veterinärläke-
medel. 

Godkända indikationer: Behandling
av akut extern otit och akut exacerba-
tion av återkommande extern otit,
associerade med bakterier känsliga för
orbifloxacin och svampar känsliga för
posakonazol, speciellt Malassezia pachy-
dermatis. 

Reconcile, 8, 16, 32 eller 64 mg tugg-
tablett för hund, Rx 

Datum för godkännande: 2008-07-08 
Innehavare av godkännande för för-

säljning: Eli Lilly & Co Ltd,
Basingstoke, Storbritannien 

ATC-kod: QN06A (antidepressiva
medel) 

Den aktiva substansen fluoxetin-
hydroklorid ingår ej i något i Sverige
tidigare godkänt veterinärläkemedel. 

Godkända indikationer: Som ett
hjälpmedel vid behandling av separa-
tionsrelaterade tillstånd hos hund som
yttrar sig i form av destruktivt och
olämpligt beteende (skällande och
okontrollerad defekation och/eller 
urinering) och enbart i kombination
med beteendeförändrande tekniker. 

Zactran, 150 mg/ml injektionsvätska,
lösning för nöt, Rx 

Datum för godkännande: 2008-07-24 
Innehavare av godkännande för för-

säljning: Merial S.A.S., Lyon, Frankrike 
ATC-kod: QJ01F A95 (gamitromy-

cin) 
Den aktiva substansen gamitromycin

ingår ej i något i Sverige tidigare god-
känt veterinärläkemedel. 

Godkända indikationer: Behandling
och förebyggande behandling av luft-
vägsinfektioner hos nötkreatur (BRD)
förorsakade av Mannheimia haemolytica,
Pasteurella multocida och Histophilus
somni. Innan förebyggande behandling
påbörjas skall förekomst av sjukdomen
i besättningen konstateras.

Trocoxil, 6, 20, 30, 75 eller 95 mg tugg-
tablett för hund, Rx

Datum för godkännande: 2008-09-09
Ombud: Orion Pharma AB, Animal

Health, Sollentuna
ATC-kod: QM01A H92 (mavacoxib)
Den aktiva substansen mavacoxib

ingår ej i något i Sverige tidigare 
godkänt veterinärläkemedel.

Godkända indikationer: För behand-
ling av smärta och inflammation i 
samband med degenerativ ledsjukdom
hos hund, där kontinuerlig behandling
utöver en månad är indicerat.

Ändrad indikation och 
dosering 
IsoFlo vet, 100 % inhalationsånga, vätska

Innehavare av godkännande för för-
säljning: Abbott Laboratories Ltd,
Queensborough, Storbritannien 

Indikations- och doseringsavsnitten
uppdaterade. (Fullständig text, se 
produktresumé.)

Svt 16-08 li2:Layout 1  08-12-08  10.43  Sida 62



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  16 • 2008 63

Veterinär blev årets före-
tagare
❘❙❚ Kvinnan bakom Hallands Djursjukhus,
Marjaana Alaviuhkola, fick den 14 novem-
 ber motta utmärkelsen årets företagare 
av kronprinsessan Victoria. 

– Den första känslan var chock, den
andra glädje och den tredje ödmjukhet,
säger Marjaana Alaviuhkola till Hallands -
posten. 

Veterinär Marjaana Alaviuhkola driver
Hallands Djursjukhus i Slöinge samt dess
filialer på Halmstadtravet och i Kvänum i
Västergötland. Under de senaste tio åren
har omsättningen fyrdubblats och nu är
ytterligare en filial vid travet i Vaggeryd
aktuell. Detta låg till grund för att
Alaviuhkola korades till årets företagare 
i Sverige den 14 november på München -
bryggeriet i Stockholm. 

– För mig personligen är det ett kvitto
på allt jobb man har lagt ner under åren.
Men framför allt är det roligt för alla

medarbetare på Hallands Djursjukhus,
från dem som grundade det, till dem 
som arbetar där i dag. Sen är det jättebra
att djursjukvården som bransch uppmärk-
sammas, säger Marjaana Alaviuhkola till
Hallandsposten. ■

Ny satsning på alternativ 
till djurförsök
❘❙❚ Nya provrörsmetoder för att hitta 
hormonstörande ämnen, förutse toxisk
påverkan av läkemedel i levern, analy  -
sera effekten av läkemedelsdosering 
och lättare kunna undersöka effekter av
cancerläkemedel. Detta är exempel på
vad forskarna vill uppnå i några av de 
tio projekt som fått medel i den gemen-
samma satsningen på alternativa metoder
till djurförsök från Jordbruks verket,
Formas och AstraZeneca.

Jordbruksverket, Formas och Astra -
Zeneca utlyste gemensamt under våren
2008 forskningsmedel för att främja
utvecklingen av alternativa metoder till
djurförsök. Med alternativa metoder avses
metoder som förfinar, minskar och/eller
ersätter djurförsök, ofta omnämnt som
”de tre R:en”, efter engelskans refine,
replace och reduce. Projekten skulle 
ha hög vetenskaplig kvalitet samt ha 

relevans för minst ett av de tre R:en.
Totalt om fattade utlysningen 8,9 mil-
jo ner kronor under ett år. Det inkom 
75 ansökningar och Jordbruks verkets
Forsknings utskott rekommende rade 
att tio ansökningar skulle beviljas, för
främjande av de tre R:en.

Källa: Pressmeddelande från Jordbruks -
verket den 19 november. ■

Tio kronor lägre AEA-avgift
❘❙❚ Akademikernas a-kassa (AEA) sänker
medlemsavgiften från 150 till 140 kronor
från januari 2009. Avgiftens storlek
avgörs till största delen av hur stor arbets-
lösheten i kassan är. Anledningen till att
AEA nu kan sänka avgiften trots att
arbetslösheten förväntas öka är att
arbets lösheten under 2008 varit betydligt
lägre än väntat. Medlemsutvecklingen 
har också varit bättre än väntat vilket
påverkar storleken på avgiften.

Regeringen har föreslagit att a-kassorna
ska få en rabatt på 50 kronor per medlem
från och med juli 2009. Då kommer 
AEA att vara tillbaka på 2006 års avgift:
90 kronor i månaden. Medlemmar i 
veterinärförbundet är normalt anslutna 
till AEA, som under flera års tid varit
Sveriges billigaste arbetslöshetskassa. ■

❘ ❙ ❚ noterat

Årets Företagare i Sverige 2008, Marjaana
Alaviuhkola, tar emot priset av kronprinses-
san Victoria. 
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Jönköpings smådjursklinik är en trivsam mycket välutrustad klinik i
Jönköping. Kliniken har bland annat direktdigitalröntgen, lab, ultraljud,
tand läkarutrustning, ortopediutrustning inkl artroskopi, rehabavdelning
med Water-Walker m m. 

Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och trevliga arbetskamrater. 
Vi är fyra veterinärer och ett tiotal djursjukvårdare. Tjänstgöringsgraden 
är 85 %, men kan diskuteras. Tillträde efter överenskommelse.

Vi söker dig som har några års erfarenhet av smådjurssjukvård, gärna
med specialistkompetens.

Välkommen med din ansökan snarast, senast den 20 januari till 
birgitta.karlsson@jonkopings-smadjursklinik.se. Frågor besvaras av 
vet Ulf Axelsson eller vet Birgitta Karlsson på telefon 036-37 91 91.

Klinikveterinär sökes
tillsvidareanställning

Kåsörer sökes!
Veterinärtidningen publicerar som
bekant ett veterinärt kåseri i varje
nummer. Vi vill därför gärna ha
kontakt med nya veterinära kåsö-
rer som vill publicera sig i SVT. 
Hör av er!

Redaktionen
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SVENSKA

■ Nya
11/2 -09. WORKSHOP I ANTIBIOTIKAPOLICY

arrangeras i Stockholm av Läkemedels -
akademin i samarbete med Sektionen
läkemedel för djur. Info: annette.lind-
berg@lakemedelsakademin.se, 
tel: 08-723 50 49.

21–22/2 -09. KURS I FELINE INFECTIOUS

DISEASE arrangeras på Regiondjursjuk -
huset Strömsholm av Regiondjursjuk -
huset Strömsholm. Info: 
Berit Everheim, tel: 0220-458 74,
be@regdjsh.se.

6–7/3 -09. KURS I AVANCERAD ENDODONTI

arrangeras i Halmstad av Accesia. 
Info: www.accesia.se, tel: 035-397 97
(se annons i denna tidning)

7–8/3 -09. KURS I ANESTESIA AND ANALGESIA

arrangeras på Regiondjursjukhuset
Strömsholm av Regiondjursjukhuset
Strömsholm. Info: Berit Everheim, 
tel: 0220-458 74, be@regdjsh.se.

21–22/3 -09. KURS I AVANCERAD PARODONTI-
BEHANDLING arrangeras i Halmstad av
Accesia. Info: www.accesia.se, 
tel: 035-397 97 
(se annons i denna tidning)

21–22/3 -09 KURS I DIAGNOSTIC ULTRASOUND

– MODULAR I & II arrangeras i Hasselfors,
Sverige av Jan F. Andersen AS/AB.
Tel: 0047 61 31 49 49, e-post:
post@jfa-ab.se 
(se annons i denna tidning)

28–29/3 -09. KURS I SOFT-TISSUE SURGERY

– MODULAR I & II arrangeras i Hasselfors,
Sverige av Jan F. Andersen AS/AB. 
Tel: 0047 61 31 49 49, e-post:
post@jfa-ab.se 
(se annons i denna tidning)

23–25/4 -09. KURS I KANIN- OCH SMÅDJURS-
TANDVÅRD arrangeras i Halmstad av
Accesia. Info: www.accesia.se, 
tel: 035-397 97 
(se annons i denna tidning)

25–26/4 -09. KURS I SOFT-TISSUE SURGERY

– MODULAR III & IV arrangeras i
Hasselfors, Sverige av Jan F. Andersen
AS/AB. Tel: 0047 61 31 49 49, 

e-post: post@jfa-ab.se 
(se annons i denna tidning)

8–10/5 -09. VETA-DAGARNA arrangeras 
i Visby av VeTA-bolaget. Info: 
Barbara Hallström, tel: 0220-291 30,
barbara.kabac@vetabolaget.se.

15–16/6 -09. KURS I DENTAL RÖNTGEN OCH

INTRAORAL FOTOGRAFERING arrangeras 
i Halmstad av Accesia. Info:
www.accesia.se, tel: 035-397 97 

(se annons i denna tidning)

5–6/11 -09. VETERINÄRKONGRESSEN

arrangeras i Undervisningshuset, SLU,
Ultuna av Sveriges Veterinärmedicinska
Sällkap och Sveriges Veterinärförbund.
Info: Marianne Lundquist, SVF, 
tel: 08-545 558 27, 
marianne.lundquist@svf.se, www.svf.se. 

■ Tidigare publicerade
6/2 -09. FEI-PASS-KURS, Strömsholm. 
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kongresser
& kurser

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn 036-15 50 00

www.sjv.se/distriktsveterinarerna 
e-post: jordbruksverket@sjv.se

Vi söker veterinärer
Tillsvidareanställning

Norra Storsjöbygden – (dnr 06-12755/08)

Roma – (dnr 06-12756/08)

Hede – (dnr 06-12757/08)

Kalix – 2 anställningar (dnr 06-12758/08)

Piteå/Luleå – (dnr 06-12759/08)

Fullständig annons och korttidsvikariat finns på Internet. 

Sista ansökningsdag är 30 december 2008 om inget
annat anges i annonsen.

Jourtjänstgöring ingår i tjänsten, som är en heltid med tillträde mars 2009.

Har du frågor om tjänsten, kontakta:
• klinikchef Anette Edling, anette.edling@hallandsdjursjukhus.se eller 
• vd Marjaana Alaviuhkola, marjaana.alaviuhkola@hallandsdjursjukhus.se

eller på telefon 0346-48881.

Läs mer om oss på www.hallandsdjursjukhus.se.

Skicka in din ansökan senast 15 januari till e-posten ovan eller till adressen
Hallands Djursjukhus AB Björkgatan 19, 310 50 SLÖINGE.

söker en veterinär 
till hästavdelningen i Slöinge
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Arr: Svenska Ridsportförbundet 
(SVT 15/08)

7–8/2 -09. DELKURS 1 I HÄSTTANDVÅRD,
SLU, Uppsala. Arr: Avdelningen för
kirurgi och medicin stordjur, Institu -
tionen för kliniska vetenskaper, SLU.
(SVT 13/08) 

9–14/2 -09. KURS I ARTIFICIELL INSEMINATION,
HÄST, SLU. Arr: Institutionen för 
kliniska vetenskaper  (SVT 14/08)

INTERNATIONELLA

Fler internationella kurser hittar Du
på Vet Agendas hemsida: 
www.vetagenda.com och på British 
Small Animal Veterinary Associations
hemsida: www.bsava.com

■ Nya
17–18/1 -09 KURS I BLØTVEVSKIRURGI HUND

OG KATT I arrangeras i Viul, Norge av

Jan F. Andersen AS/AB. 
Tel: 0047 61 31 49 49, e-post:
post@jfa-ab.se 
(se annons i denna tidning).

31/1–1/2 -09. KURS I TANNBEHANDLING

KANIN OG ANDRE GNAGERE arrangeras i
Viul, Norge av Jan F. Andersen AS/AB.
Tel: 0047 61 31 49 49, e-post:
post@jfa-ab.se 
(se annons i denna tidning)

11–13/2 -09. KURS I ANESTESI OG SMERTE-
BEHANDLING FOR DYREPLEIERE – SAMLING 3
arrangeras vid Norges Veterinær -
høgskole, Islo, Norge av SEVU-NVH.
Info: Åshild Roaldset, sevu@veths.no. 

14–15/2 -09. KURS I ULTRALYD ABDOMEN

HUND OG KATT, BASISKURS arrangeras i
Viul, Norge av Jan F. Andersen AS/AB.
Tel: 0047 61 31 49 49, e-post:
post@jfa-ab.se 
(se annons i denna tidning)

7–8/3 -09. KURS I TPLO – OPERASJONS -
TEKNIKK FOR KNELEDD arrangeras i Viul,
Norge av Jan F. Andersen AS/AB. 
Tel: 0047 61 31 49 49, e-post:
post@jfa-ab.se 
(se annons i denna tidning)

14–15/3 -09. KURS I BLØTVEVSKIRURGI HUND

OG KATT II arrangeras i Viul, Norge av
Jan F. Andersen AS/AB. 
Tel: 0047 61 31 49 49, e-post:
post@jfa-ab.se 
(se annons i denna tidning)

25–26/4 -09. KURS I INDREMEDISIN HUND

OG KATT arrangeras i Viul, Norge av 
Jan F. Andersen AS/AB. 
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Leder + klinikansvarlig
til Hestepraksis 

Visionært dyrlægecenter søger en daglig leder til afdeling
med 5 dygtige hestedyrlæger. Fokus på optimering af
arbejdsprocesser og kvalitet samt fortsat udvikling af fag-
gruppen.

Ligeledes søges en dyrlæge med erfaring inden for ortho-
pædi, medicin og klinikdrift til at varetage det daglige ansvar
for klinikkens patienter.

Læs mere om stillingerne: 
www.jobadvice.dk/ 4708 og
stilling nr. 4733 ww.dyrhim.dk

Vi expanderar och söker nu ytterligare veterinär till våra kliniker.

Vi ser gärna att Du har specialistkompetens i hundens och kattens  
sjuk  domar (dock ej krav) samt att Du har ett intresse för kirurgi.

Vårt team består idag av åtta veterinärer, varav sex med specialist-   
kompetens, sexton djursjukvårdare, en sjukgymnast och en tandläkare.
Vi tar emot ca 25 000 besök/år på våra kliniker som ligger i Göteborg/
Kungsbacka-området.

För mer information ring gärna
Ing-Marie Röstlund, 031-795 90 71, 0707-48 08 16
Marie Wilderoth, 031-13 32 34, 0703-99 80 01

Skriftlig ansökan skickas till 
ing-marie@djurklinikerna.se, alternatiavt marie@djurklinikerna.se, eller 
till Djurkliniken Hund & Katt Hälsan AB, Bangårdsv 28, 428 36 Kållered 
senast den 29 december 2008.

www.djurklinikerna.se

KLINIKVETERINÄR  
SÖKES

DAGS FÖR FÖRÄNDRING?
Vill Du ha nya utmaningar?

Vill du söka nya möjligheter?

www.djurkliniken.nu/utmaning
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Tel: 0047 61 31 49 49, e-post:
post@jfa-ab.se 
(se annons i denna tidning)

25–29/9 -09. EQUINE NUTRITION AND

TRAINING CONFERENCE, ENUTRACO 2009,
arrangeras i Madrid, Spanien. Info:
David Smart, Av.Joseph Kessel, 
F-69179 Tarare, Frankrike, 
tel: 0033 4 7 4 05 37 63,
david.smart@vetoquinol.com,
www.vetoquinol.com,
www.equistro.com, Arno Lindner,
Heinrich-Röttgen-Strassse 20, 
D-52428 Jülich, Tyskland, 
tel: +49 2461 340 484,
arno.lindner@t-online.de, 
www.equinuco.info.  

■ Tidigare publicerade
7–11/1 -09. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE – MODULE III CERVICAL,
Sittensen, Tyskland (SVT 10/08)

14–18/1 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODULE 3, Sittensen,
Tyskland (SVT 8–9/08)

7–9/2 -09. EQUINE LAMENESS DAYS – 
CICADE, Buenos Aires, Argentina 
(SVT 14/08)   

11–15/2 -09. THE ORIGINAL BASIC VETERI -
NARY CHIROPRACTIC COURSE – MODULE IV
EXTREMITIES, Sittensen, Tyskland 
(SVT 10/08)

11–15/2 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODULE 4, Sittensen,
Tyskland (SVT 8–9/08)

11–15/3 -09. INTENSIVE NEUROSCIENCE BASED

CHIROPRACTIC SEMINAR WITH HANDS ON

PRACTICAL TRAINING FOCUSSING ON HORSES

AND DOGS, MODULE 5, Sittensen,
Tyskland (SVT 8–9/08)

25–29/3 -09: THE ORIGINAL BASIC VETERI -
NARY CHIROPRACTIC COURSE – MODULE V
INTEGRATED, Sittensen, Tyskland 
(SVT 10/08)

16–17/5 -09. EQUINE PURCHASE DAYS,
Næstved, Danmark (SVT 14/08)

17–20/6 -09. 14TH INTERNATIONAL

SYMPOSIUM OF THE WORLD ASSOCIATION OF

VETERINARY LABORATORY DIAGNOSTICIANS

(WAVLD), Madrid, Spanien 
(SVT 15/08) 
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Livsmedelsverket är den statliga centrala myndigheten för frågor som gäller livs medel
inklusive dricksvatten. Livsmedelsverket ska i konsumenternas intresse arbeta aktivt
för säkra livsmedel av hög kvalitet, redlighet i livs medelshanteringen och bra mat-
vanor. På Livsmedelsverket i Uppsala arbetar ca 330 personer. Ytterligare ca 200
medarbetare återfinns på slakte rierna och gränskontrollerna runt om i vårt land. 
Se även www.slv.se.

Livsmedelsverket söker 

2 Officiella veterinärer
till region Norr

Stationeringsorter är Delsbo och Bäsinge

Arbetsuppgifter
Som officiell veterinär arbetar du huvudsakligen med livsmedelssäkerhet,
smittskydd och djurskydd genom kontroller i samband med slakt och
genom granskning av företagens system för att styra sina processer. 

Den huvudsakliga tjänstgöringen är förlagd till Delsbo, heltid (tjänst 1) 
och team Bäsinge (där även Norberg och Söderbärke ingår) 60% (tjänst 2).
I tjänsten ingår även att du, vid behov, med kort varsel ska kunna tjänst-
göra på annan ort inom regionen. Du arbetar huvudsakligen med kött -
 besiktning samt till viss del med kontrollverksamhet. 

Kvalifikationer
Tjänsten förutsätter svensk veterinärlegitimation. Du behöver kunna arbeta
självständigt och ha mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Erfarenhet av livsmedelshygien, kvalitetsfrågor i livsmedelsproduktion
samt av arbete vid slakteri är meriterande. Vi förutsätter att du behärskar
svenska bra i tal och skrift och förstår engelska. B-körkort är ett krav.

Upplysningar
Du är välkommen att kontakta regionchef Arja Kautto, 070-524 55 68.
Representant för SACO (AVF) är Laszlo Lak, 070-608 53 19, för ST 
Rune Lundén, 0511-251 83.

Ansökan
Välkommen med Din ansökan, märkt dnr 3994/08 för tjänst 1 och 
dnr 3995/08 för tjänst 2 senast den 15 januari 2009 till adress:
Livsmedelsver  ket, Box 622, 751 26 Uppsala eller via e-post:
Livsmedelsverket@slv.se.

På Enheten för köttillsyn är vi ca 200 anställda. Vi
arbetar med offentlig kontroll, livsmedelshygien och
smittskyddsfrågor inom området kött. Vi arbetar
aktivt för att effektivisera den offentliga kontrollen
och för en likvärdig tillsyn i hela Sverige. Verksam -
heten är utspridd över hela landet och organisatoriskt
indelad i sex regioner och en centralenhet i Uppsala. 
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Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn 036-15 50 00

www.sjv.se/distriktsveterinarerna 
e-post: jordbruksverket@sjv.se

Nu har vi en ny utvecklingstjänst
att söka i

• Piteå/Luleå  – (06-12760/08)

Kompetensutveckla dig samtidigt som du arbetar!

Fullständig annons finns på Internet: www.sjv.se

”Med kunden i centrum är det viktigt för oss att våra medarbetare är
kompetenta och engagerade. Vår breda verksamhet ger dig tillgång 
till kunniga kollegor, ett omväxlande och intressant arbete, modern
utrustning och en kontinuerlig kompetensutveckling.”

SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon bostad
KARIN ÖSTENSSON 070-461 14 46

Vice ordförande
ÅSA BERGQUIST 0418-66 21 62

ANDERS FORSLID 0413-55 32 20
PER JONSSON 0155-28 33 18
FREDRIKE RITTER 033-10 59 25 
SUZANNE SANDQUIST 0480-551 81
ELÖD SZANTO 0501-101 68
MARGARETA WIDELL 018-31 50 28
PETER ZAFF 070-216 69 80

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon bostad
HANS BOSTRÖM 070-347 85 55 

Vice ordförande
TORKEL EKMAN 018-38 44 11

Sekreterare
URSULA WENNSTRÖM 070-942 62 58

Vice sekreterare
MONICA LANDSTRÖM 070-211 31 37

Kassör
CHRISTER GYLLERUP 044-10 60 51

KAJSA GUSTAVSSON 070-924 56 86
LARS-ERIK STABERG 070-604 06 45

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon bostad
LENNART GRANSTRÖM 070-642 36 23

Sekreterare
ANNE BRUNBERG 070-668 77 16
Kassör
JOHANNA ZWENSON 0705-22 04 90

Suppleant
BJÖRN LINDEVALL 013-27 40 81

Tidigare riksföreningar inom Sveriges 
Veterinärförbund (DVF, BVF, SYVF, FVET,
VIAT, FVVI, DaVF) ingår från 1 januari 
2006 inte längre i förbundets organisation. 

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande:
PER JONSSON

Vice ordförande:
BIRGITTA LARSSON

THERESE EDSTRÖM

ARJA KAUTTO

THOMAS MANSKE

BENGT RONÉUS

BODIL STRÖM-HOLST

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
THERESE EDSTRÖM

Sekreterare  
AINA MOE BÄCK

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
THOMAS MANSKE

Sekreterare 
ANNA HELMER

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
BENGT RONÉUS

Sekreterare 
JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN

Ordförande
ARJA KAUTTO

Sekreterare
ELISABET LINDAL

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare 
LOTTA MÖLLER
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❘ ❙❚ kåseri

Inte bara veterinär

MINNS NI TANDKRÄMSREKLAMEN från 80-talet ”jag är inte
bara tandläkare utan mamma också” (som Jonas Gardell gjorde
en hejdlöst rolig parodi av ”jag är inte bara tandläkare utan
pedofil också”)? Jag har många gånger tänkt på vår yrkesroll
och vad man förväntas kunna som veterinär bara för att man
är veterinär. Som smådjursveterinär sedan 25 år ska man
självklart kunna ställa diagnoser på andra djurslag – kan 
faktiskt stolt meddela att jag prickade rätt på CCN hos en
kompis kalv häromveckan – och så ska man helst kunna dia-
gnostisera hältor på stallkompisars hästar (icke sa Nicke) och
i dessa tider när Marie-Louise D-T gör rent hus hos folk ska
bakteriologin sitta som handsken vid middagsdiskussioner.
Dessutom ska man vara expert på allt som har med djuren att
göra vare sig det hör till veterinärutbildningen eller inte.

Fast många gånger är det ju vi själva som tar på oss den 
allvetandes roll, i alla fall gör jag det. Efter genomgången
slakteripraktik i årskurs tre t ex tog jag självklart över tranche -
ringen av julskinkan efter min far, nu var jag ju bäst på både
skinkans anatomi och knivhanteringen. Några månader efter
veterinärexamen mötte jag då mannen i mitt liv. Han var
ägare till både en strävhårig tax och jaktmarker och självklart
kunde jag trimma hans tax, jag hade ju sett Pia på jobbet göra
det en gång. Tre dagar tog det innan hundstackaren var strip-
pad och tre dagar till innan blåsorna på fingrarna var läkta.
Stycka ett rådjur? Inga problem, här har vi läst anatomi och
lärt oss slipa kniven. Det smockade till i lårleden precis som
hos rävarna på anatomen när jag raskt avlägsnade bakbenet
från kroppen. Det visade sig dock vara det enda gemensamma
med asis dissektionsövningar. Att stycka ett rådjur utan
instruktionsbok var ju skitsvårt men skam den som ger sig,
när solen gick upp var rådjuret styckat i sadel, grytbitar och
färs. ”Mer praktiskt med grytbitar” sade jag till mannen som
undrade över vart stekarna tog vägen. 

Det konstigaste uppdrag jag fått i egenskap av veterinär var
nog att vikariera som präst i hemförsamlingen. Prästen hade
insjuknat akut, Luciafirandet vankades och en lekman behöv-
des för att hålla ett litet anförande och fästa ett smycke runt
Santa Lucias hals. ”Du som är veterinär och van vid att prata
med folk, du kan väl ställa upp”? Jag fick ge mig till slut för
kantorns envisa tjat, mitt anförande skulle svara på frågan
”varför firar vi Lucia i Sverige och i den svenska kyrkan?” Min
research i ämnet resulterade i samma slutsats som Herman
Lindquists några år senare: Luciafirandet är en salig bland-
ning av katolsk helgondyrkan, jesuittraditioner och nordiskt
midvinterfirande och har egentligen inte mycket i svenska
kyrkan att göra. Men visst är det vackert! Inte ett öga torrt

när Luciatablån genomfördes, det svåraste visade sig vara det
där med halssmycket. Årets Lucia hade midjelångt, tjockt 
hår och med de levande ljusen i kronan fladdrandes intill
ansiktet så var man tacksam för sina flinka kirurgfingrar som
kunde jobba i blindo.

ÅREN HAR GÅTT, tax nummer tre i ordningen trimmas
numera på mindre än en timme (under sedering), rådjuret
styckas i ett huj och faktiskt tycker jag fortfarande det är
praktiskt med grytbitar. Fast helt fullärd i allt det djuriska har
man ju inte blivit. För några år sedan skulle tonårssonen 
hjälpa mig att klippa våra tackor (för kan man klippa katter
så kan man klippa får) och efter femte jacket i huden på den
sprattlande tackan utbrast sonen: ”Morsan, du är inte bara
veterinär, du är djurplågare också!” Sedan dess har farbror
Gillis, en pensionerad fårfarmare, klippt tackorna.

RITVA KROKFORS WRETEMARK
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Den som inte önskar få sin bemärkelsedag
publicerad i SVT måste meddela detta till
förbundskansliet eller redak tionen senast
två månader före bemärkelsedagen. 

PERSONNOTISER

Födelsedagar i januari 2009

INGRID NISSEN, Torsås, 50 år den 5/1
JAN HÅKANSON, Arvika, 75 år den 7/1
LENNART S SVENSSON, Hammenhög, 
70 år den 10/1
MARIA BERG, Umeå, 60 år den 10/1
GUNNAR WALLGREN, Västerås, 60 år 
den 11/1
BÖRJE DANELL, Nyköping, 70 år den 15/1
ANNIKA JARNEVI, Göteborg, 50 år 
den 21/1
MILA LAAGO, Månsarp, 50 år den 23/1
LARS E D HOLM, Tomelilla, 75 år 
den 26/1

MARGARETA STEEN, Vänge, 60 år 
den 28/1
ANN PETTERSSON, Bälinge, 50 år den 29/1
CLARENCE KVART, Knivsta, 60 år den 31/1

Avlidna

F överveterinär TORSTEN ÖNNING har av -
lidit den 1 november 2008. Han föddes
1925 i Färlöv, Kristianstads län, avlade
studentexamen i Kristianstad 1944 och
veterinärexamen 1952. Han var besikt-
ningsveterinär vid kontrollslakteriet i
Bollnäs 1954 och i Västerås 1956, där
han erhöll tjänst som övervete rinär
1965. Han var även importbesiktnings-
veterinär i Västerås 1958–76. Han pen-
sionerades 1990.

Veterinärinspektör Nils-Åke Fag har av -
lidit den 19 november 2008. Han föddes
1951 i Fryele, Jönköpings län och avlade
veterinärexamen 1983. Se in memoriam
på annan plats i denna tidning.

FÖRBUNDSKANSLIET se sidan 3

SVENSK 
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S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2009
Sverige: 1 110 kronor + moms.*
Europa: 1 430 kronor + moms, i EU.
Utanför Europa: 1 610 kronor.

*Medlemmar i förbundet har 250 kronor i rabatt

FAC K P R E S S U P P L AG A 2007
– 3 000 E X

söker Klinikveterinär
Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar är meriterande.

Djursjukhuset i Gammelstad ligger mitt i världsarvet, Gammelstads kyrkby,
utanför Luleå. Vi är ett företag som möter framtiden med verksamhets-
och kompetensutveckling. 

Vi är för närvarande sex veterinärer och tio djursjukvårdare/djurvårdare.
Hund och katt är vår huvudsakliga patientgrupp. Vi har uppemot 16 000
patientbesök per år. Vi är remissinstans för veterinärer i Norr- och Väster -
botten.

Tjänstgöringsgrad kan diskuteras, tillträde efter överenskommelse.

Ansökan skickas till:
Elisabeth Folkesdotter Pekkari, Djursjukhuset Gammelstad,
Företagsvägen 5, 954 33 GAMMELSTAD

Elisabeth Folkesdotter Pekkari besvarar också dina frågor om tjänsten
och du kan nå henne på telefon 0920 –25 30 20 eller via e-mail
elisabeth.folkesdotter@djursjukshuset.se.

Besök gärna vår hemsida: www.djursjukhuset.se

Din Trygghet

Dygnet runt

Året om

Svt 16-08 li2:Layout 1  08-12-08  10.44  Sida 70




